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Szövetségünk megalakulásakor, 2004-ben az egyik nagy kérdés
az volt, hogy a nagy hagyományú, kétévenként megrendezésre
kerülô Színháztechnikai Napok rendezvénysorozatának szervezé-
sét vajon tovább tudjuk-e vinni?
Talán e sorok olvasóinak nem kell különösebben magyaráz-

nom, miért volt számunkra a 70-es és 80-as években különösen
fontos esemény e kétévente megrendezett kiállítás és a köré szer-
vezett szakmai elôadások, gyártmánybemutatók. Akkoriban még
nem állt rendelkezésünkre a mindent beszövô világháló, így in-
ternet híján a színpadtechnika újdonságairól fôleg a csak szûk kör
számára hozzáférhetô szaklapokból és a kiállítások alkalmával tá-
jékozódhattunk. Sajnos csak keveseknek adatott meg, hogy rend-
szeresen látogathassanak külföldi szakkiállításokat, még ha a ber-
lini Showtech kiállításra már csoportos kiutazásokat is szervezett
akkori egyesületünk. Ilyenformán a Színháztechnikai Napok alat-
ti hazai szakkiállításnak nagyon nagy jelentôsége volt, mivel szín-
padtechnikai szakmai kiállításként csak ez volt jelen a hazai pia-
con. Tudták ezt a nagyobb külföldi gyártók is, és – mivel akkor
még gyártói képviseletek nem voltak, csak engedéllyel rendelke-
zô importcég vásárolhatott tôlük – közvetlenül is megjelentek a
Színháztechnikai Napok rendezvényein.
Ilyen elôzményekkel futottunk neki 2004-ben az elsô színház-

technikai kiállításunk megrendezésének, melyet a Színháztechni-
kai Napok természetes utódjának, folytatójának szántunk, de úgy
gondoltuk, hogy egyfajta megújulást jelezve új név, a Sceni-Tech
alatt fogjuk azt továbbvinni. Ha már a megújulásra szavaztunk,
akkor a név megváltoztatásán túl több irányban is elkezdtünk
gondolkodni: vajon a nyár eleji színházi szezonzárás körüli idô-
pont tényleg a legjobb-e, vagy lehet-e találni a színháztechnikai
szakemberek számára elônyösebb idôpontot? Hogyan lehet szé-
lesebb kiállítói kört bevonni, megmozgatni? Meg tudjuk-e úgy
szervezni a kiállítást, hogy – a látogatók elvonása nélkül – szakmai
elôadások is megszervezhetôk legyenek?
Az idô rövidsége miatt a fenti kérdéseket idôlegesen félretéve,

a hagyományos tavaszi idôpontban, 2004 májusában tartottuk
meg az elsô SceniTech kiállítást a Miskolci Nemzeti Színházban.
A rövid szervezési idô ellenére sikeres kiállítást zártunk, és egyik
kérdésünkre már választ is kaptunk: a kiállítás teljes ideje alatt a

jövôben nem szabad szakmai mellékprogramokat tartani, mert
azok látogatottsága alacsony lesz. Egy bátor lépéssel ekkor úgy
határoztunk, hogy hozzunk létre egy olyan fórumot, melyet min-
den évben tavasszal rendezünk meg, itt tartsuk meg a szakmai
elô adásokat, és egyben ez a fórum adjon helyet a Színházi
Mûszaki Vezetôk Országos Tanácskozásának is. Így jött létre a
SzínházTechnikai Fórum rendezvénye, melyet elôször 2005 máju-
sában tartottunk meg Siófokon. A Fórum tavaszi idôpontja egy-
ben automatikusan kijelölte a Sceni-Tech kiállítás ôszi megrende-
zését. Ez 2006 szeptemberében létre is jött, így a Békéscsabai Jó-
kai Színházban tarthattuk meg a 2. Sceni-Tech kiállítást. A sokunk
számára kissé távoli helyszín ellenére bebizonyosodott, hogy a
magasabb látogatottság miatt az ôszi idôpont alkalmasabb a ki-
állítás megrendezésére. Ekkor már úgy éreztük, hogy egy olyan
új rendszert tudunk kialakítani, melyben évente tavasszal tartunk
egy SzínházTechnikai Fórumot, és minden második évben ôsszel
pedig megrendezzük a Sceni-Tech-et.
Mint oly sokszor megtörténik, az élet átírta terveinket, és más

helyzetet teremtett azzal, hogy 2006 ôszén egy új, alapvetôen
hangtechnikai rendezvény debütált a hazai kiállítási piacon
Hangfoglalás névvel. 2007-ben már – hazai viszonylatban – nagy
területû és látogatottságú kiállítássá nôtte ki magát, és számos –
elsôsorban hangtechnikával foglalkozó – cégnél felmerült, hogy
a jövôben hogyan fognak tudni részt venni két magyarországi
szakmai kiállításon, különösen akkor, ha mindkettô ôszi idôpont-
ban kerül megrendezésre. E dilemmát – legalább ideiglenesen –
megoldandó, Szövetségünk úgy határozott, hogy 2008-ban ta-
vasszal rendezi meg a Sceni-Tech-et, így a két kiállítás idôpontja
nem ütközött. 
Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat kezdeményeztünk a Hang-

foglalás szervezôivel, és megállapodtunk abban, hogy a két kiál-
lítás, a Hangfoglalás és a Sceni-Tech társkiállításként, egy idô-
pontban és egy helyszínen legyen megtartva. 2010 októberé-
ben, elsô alkalommal, tehát így szervezzük meg kiállításunkat, és
– reményeink szerint – ezzel révbe ér a Sceni-Tech. Izgatottan
várjuk, drukkolunk sikerének, melybôl a színházi szakma fog pro-
fitálni.
Ugye eljöttök?
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Páricska Péter: A történetet messzebbrôl kell
kezdeni. Eszenyi Enikô igazgatónô Magyar Pé-
teren keresztül – aki korábban a tévében dol-
gozott, és most produkciós igazgató lett itt a
Vígszínházban – keresett meg azzal, hogy len-
ne-e kedvem a Vígszínház színpadvilágítási
rendszerének fejlesztését átgondolni. Az isme-
retség tulajdonképpen korábbi produkciók,
mûsorok révén alakult ki, amelyekben már
nagy múltat tudhatok magam mögött. Enikô-
nek mint rendezônek határozott elképzelései
voltak arról is, hogy a darabban a világítással is
egy kicsit más világot, más hangulatot szere-
tett volna megteremteni. Ehhez kért segítsé-
get.
Jánossal szorosan együttmûködve készítet-

tünk egy tanulmányt a fejlesztésrôl. Ez egy-
részt tartalmazta az elképzeléseimet arról,

hogy milyen eszközöket, új technikát használ-
nék, másrészt megismertem a színház jelenle-
gi eszközparkját és a színpadvilágítási módsze-
reket, gyakorlatot. Bár korábban rengeteg sza-
badtéri színházi elôadás és utazó produkció vi-
lágítását csináltuk, mégis ez az elsô olyan alka-
lom számomra, amikor egy repertoárszínház
új világítási rendszerét kell kialakítani, és bele
kell folyni a darab világításának tervezésébe is.
Meg kellett tanulnom azokat a sajátosságokat,
szokásokat, amelyeket a színházi élet megkö-
vetel. Jani hozta a színpadvilágítás örökségét,
ehhez kerestük meg az új lehetôségeket. Az
elejétôl fogva nagyon építô jellegû, jó kapcso-
lat volt közöttünk.
A koncepciót nemcsak arra építettük, hogy

intelligens lámpákat használjunk, mert az ma
már megszokottnak mondható a színházak vi-

lágában. Inkább azt  kerestük, hogyan tudunk
elmenni a Digital Lighting irányába, ami ma-
gában hordozza a világításba integrált vetítés-
technikát. Sok olyan vetítési feladat van a szín-
padon – elsôsorban a háttérvetítésekre gondo-
lok –, amelyeket alig vagy egyáltalán nem le-
het megoldani hagyományos vetítôkkel, pedig
a háttérvetítés a Hegedûs a háztetôn produkci-
óban hangsúlyosan végig jelen van. Arra tö-
rekszünk folyamatosan, hogy a következô pro-
dukciókban, fejlesztésekben a meglévô eszköz-
parkot miként tudjuk modernizálni. A kérdés,
hogy minél kevesebb energiafelhasználással
hogyan tudjuk megoldani a világítási problé-
mákat, illetve hogyan lehet olyan új látványvi-
lágot belecsempészni az elôadásokba úgy,
hogy közben az eredeti mûvek, hagyományok
ne sérüljenek. Nagyon fontos az, hogy minden
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új eszközünk – ezek többségében hideg fehér
fényt adnak – illeszkedni tudjon a színpadvilá-
gítás megszokott 3200 °K színhômérsékleté-
hez. Olyan gépeket választottunk, amelyek
korrekciós szûrôi ezt biztosítani tudják. Fontos
szempont volt, hogy minél kisebb zajjal járja-
nak az új gépek.
A fejlesztés elsô lépcsôjében 18 db új intelli-

gens fényvetô, 4 db DL.3-as Digital Lighting
robot- és vetítôlámpa és 24 db LED-es felület-
világító a horizontvilágítás számára került a
Vígszínházba, kimondottan a Hegedüs a ház-
tetôn elôadáshoz kapcsolódó új beruházás-
ként.
Természetesen ezek az eszközök már a ré-

szét képezik a hosszú távon elképzelt koncep-
ciónak. A másik fô irány az energiatakarékos-
ság mellett az, hogy  automatizáljuk a meglé-
vô funkciókat, a profilspotokat lecseréljük au-
tomata profil spotra, vagy egyéb újdonságra a
naponta szükséges átállások megkönnyítésére.
Itt rendszeres az, hogy délelôtt egy teljesen
más darabnak van a próbája, mint az esti elô -
adás. Esetenként ez napi két beszerelést jelent
a világosítóknak, két átállást a világításban.
A nagyobb színházakban már megszokott
2-300 lámpaszámú rendszereknél ez nem kis
feladat. A probléma megoldásában zavaró
adottság, hogy figyelembe kell venni a reper-

toár többi darabjának a világítását. Itt kellett
nagyon Janinak a segítsége: az összes többi
darabban mi hogy van, hogyan történik. Ne-
künk illeszkednünk kellett, meg kellett talál-
nunk azt a harmóniát, hogy ez nekik a napi
életükben végrehajtható átállás legyen.
Ugyanakkor éreztük a korlátait is annak, hogy
voltak olyan pozíciók, voltak olyan lámpaállá-
sok, amelyek nagyon máshova kellettek volna.

A jövôben ezeket nagyon jó lenne megoldani
olyan automatikus lámpákkal, amelyek lehetô-
séget adnak arra, hogy abból a pozícióból egy
egészen más szögben tudjunk világítani külön-
bözô daraboknál, vagy akár egy darabon belül
is. Az egyik legfôbb törekvésünk hosszú távon,
hogy ilyen jellegû cseréket csináljunk.
Mivel ezeket a fejlesztéseket egyszerre nem

lehet végrehajtani, így hasznos vitákat folyta-
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tunk a sorrendiségrôl. János például fonto-
sabbnak tartja most az elsô világítási hídon lé-
vô lámpáknak a cseréjét a soron következô be-
szerzésnél, mint a korábban közösen egyezte-
tett, a hátsó oldalsó pozíciókban lévôkét. Köz-
ben új elôadások fognak születni, és bizonyára
lesznek olyan kérdések, amelyek eddig nem
voltak annyira fontosak, de most sürgetôbbé
válnak. Ebbôl következik, hogy rugalmasan kell

megvalósítani a közösen kidolgozott koncep -
ciót.
Bár nagyon építô jellegû beszélgetést foly-

tattunk az elejétôl fogva mind a fejlesztésekrôl,
mind a darabbal kapcsolatban, a Hegedûs a
háztetôn bevilágításánál rengeteg nehézséggel
kellett megküzdenünk.
Mint említettem, a darab világításában nagy

hangsúlyt kapott a háttér különbözô megvilá-

gítása. Ezt a feladatot a DL.3-as Digital Ligh-
ting robotlámpákkal oldottuk meg. Ezekben a
lámpákban gyakorlatilag videoszerver van, és
ezért 140 DMX csatornát használnak alapban
vezérlésül. Különbözô speciális üzemmódban
egy lámpa képes akár egy teljes DMX sávot el-
foglalni. E robotlámpák kezelésénél nagyon
fontos, hogy a megfelelô kifejezéseket, a meg-
felelô szöveges vagy képi állományokat lássuk
a programozáskor. Több csatornából, azok
együttállásából adódik össze egy-egy effekt,
amit látni kell a képernyôn. Egy hagyományos
pulton csatornánként programozva %-os érté-
keknél nem látom a végeredményt, illetve az
ahhoz vezetô utat. Ezért minden egyes effekt-
nek, mint a videotechnikában a wipe, az át-
úszás, a fade, lukasztás, ChromaKey megvan-
nak a standard kifejezései. Sokkal egyszerûbb,
ha én ezeket a kifejezéseket látom, és rögtön
tudom, hogy az mit jelent. Ha például egy
színre akarok lukasztást, onnantól kezdve tu-
dom, hogy ha itt színre lukasztottam, akkor a
következô paramétercsatornák gyakorlatilag
az CMY színeket fogja jelenteni, hogy éppen
melyik színre van videotechnikailag lukasztva a
vetített kép. Ez nagyon fontos egyébként, és
ezt több helyen használtuk is a darabban a
speciális hangulatok a létrehozásához.
Eredetileg a Vígszínház meglévô fényvezérlô
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pultját akartuk használni ezekre a feladatokra.
Azonban négy hét alatt sem sikerült biztonsá-
gosan beüzemelni a pultot. Végül az ETC bo-
csátott rendelkezésre egy EOS pultot. Ami –
úgy gondolom – nagyon jó választás egy mo-
dern nagyszínház számára. Rendelkezett azok-
kal lehetôségekkel, amely ekkora fénytechnikai
eszközparknak a kényelmes, jó üzemeltetésé-
hez szükséges, illetve rendelkezik a hagyomá-
nyos színházi funkciókkal is. Emellett nagyon
informatív világításpult és nagyon jó támoga-
tást kaptunk mind a hazai forgalmazótól, mind
a gyártótól.
A hagyományos háttérvilágításnál nagyon

nehéz kihangsúlyozni egy jó esti jelenetet. Ha-
gyományos módon csak úgy tudom megvilá-
gítani a vásznat, hogy telibe világítom, vagy
vetítek rá egy faágat a tetejére vagy a közepé-
re. Gyakorlatilag mi itt – videotechnikai nyel-
ven mondva – maszkoltunk. Ami azt jelenti,
hogy grafikailag rendelkezésünkre állt külön-
bözô objektumoknak a kontúrja a vásznon,
akár úgy, hogy a föld plusz a levegô, akár csak
részletében egy-egy ház vagy a domboldalon
a háttérben elhúzódó kacskaringózó út. A vi-
deotechnikai trükkök segítségével tudtunk
ezekre lukasztani, és meg tudtuk csinálni úgy a
világítását, hogy egy éjszakai jelenetnél példá-
ul csak az utat világítottuk meg, vagy csak a
háznak a homlokzati falát. Ezzel próbáltuk visz-
szahozni azt a hangulatot, mintha a helyi kocs-
mának a fényei kiszûrôdnének, és visszaverôd-
nének az útról, eltûnve a távolban.
A Hegedûs a háztetôn darabot korábban

nagy sikerrel játszották már színházakban, és a
film is emlékezetes élményt jelentett. A nagy
tradíció miatt nehéz volt új dolgot csinálni, va-
lami teljesen mást. Eleve föl kellett vállalni azt,
hogy az eltelt 20-30 év után teljesen más lehe-
tôségek állnak a rendelkezésünkre, és ezeket
szerettük volna felhasználni. Nyilvánvalóan a
mai rendezés is másmilyen lesz, mint esetleg
egy húsz évvel ezelôtti. Egyszerûen egy másik
korban élünk, másféle lehetôségekkel, akár
más ízlésvilággal, és megpróbáljuk a darabot
mai szemmel értelmezni.

Mit jelentett mindez a színház napi vi-
lágítási munkájában?

Horinka János: Miután megkaptuk az új esz-
közöket, igazándiból „csak” annyi volt a dol-
gunk, hogy ezeket üzembe helyezzük. Na, ez
ennél azért bonyolultabb volt. Pontosabban
azért, mert repertoárszínház vagyunk, ezért
nagyon sok darabot játszunk. Miközben itt
mentek a Hegedûs próbái, minden este más és
más elôadást játszottunk. Olyan, hogy kima-
radt volna egy nap, vagy elmaradt volna egy
elôadás, nem volt. Az új darabhoz viszont tele-

píteni kellett ezeket az új eszközöket. Ez nem
volt kis feladat, mert a nézôtéren az intelligens
lámpákat lecseréltük, ugyanakkor ezek játszot-
tak az összes többi darabban is. Mivel pultcse-
rére is sor került, a legnagyobb baj az volt,
hogy amíg a Hegedûs próbái mentek az egyik
pultról, a repertoáron lévô darabokat a régi
pultról játszottuk. Ez sem volt olyan egyszerû.
A régi pulttal kezdtük el világítani a Hegedûs
elsô próbáit, majd mikor megérkezett az új,
manuálisan kellett átrakni a programokat,
mert a két pult nem kompatibilis egymással.
Ugyanez okozott problémát a nézôtéri intel-

ligens lámpák cseréjénél is. Ezek a fényvetôk
több régi darabban játszanak – nemcsak a He-
gedûsben – viszont ugyanaz a paraméter más
lámpaállást eredményezett az új eszközöknél.
A régi beállítással az új gépek teljesen másho-
va világítottak. Ezért ki kellett találnunk erre
egy olyan megoldást, hogy semmi ne sérüljön,
és minden folyamatosan tudjon mûködni. Az
összes olyan elôadásnál, amelyben a régi intel-
ligens lámpa játszott, végig jelrôl jelre, darab-
ról darabra manuálisan rögzítettük a pozíció-
kat. Majd miután lecseréltük a lámpákat, eze-
ket újra manuálisan le kellett programoznunk
még a régi pultra. Volt tehát bôven feladatunk,
jól el is fáradtunk ebben, miközben még dol-
goztunk a Hegedûs világításán.
Most ott tartunk, ha minden jól megy, au-

gusztus 21-e környékére sikerül az összes da-
rab analog világítását áttenni, újraírni az új
pultra. Az intelligens lámpákkal azonban lesz
még egy nekifutásunk a késôbbiekben, ahol
valószínûleg a manuális átprogramozás marad
mint megoldás ismét. Nyáron azonban
mûszaki felújítás – teljes padlócsere a színpa-

don stb. – zajlik a színházban, ami lehetetlen-
né teszi, hogy ilyen átprogramozást tudjunk
végezni. Az idô megint szûkös lesz, nem tu-
dom még, hogy lehet erre majd egy kis idôt ki-
szakítani a beinduló évad elején.
Ami a fejlesztési koncepciót illeti, valóban

megbeszéltük Péterrel, hogy milyen sorrend-
ben, miket fogunk cserélni. Közben aztán jön-
nek a különbözô igények, amelyek felülírják
ezeket az elképzeléseket. A következô darabba
– lesz itt a Rómeó és Júlia stb. – viszont nagy-
szerûen tudnánk használni az új eszközöket, ha
már ott lennének a helyükön, így állandóan
kompromisszumokat kell kötnünk. A másik té-
nyezôt az anyagiak jelentik. Ide is, oda is rakna
az ember új gépeket, ha nem volnának a korlá-
tok. Ezért próbáljuk meg úgy kitalálni Péterrel a
sorrendet, hogy a lehetô legpraktikusabban
tudjuk elérni azt a végcélt, amit az elején elkép-
zeltünk. A fejlesztésben alapkövetelmény, hogy
a színház mégis színház tudjon maradni, a fé-
nyek ízvilága, hangulata se sérüljön, mert ugye
a repertoárdaraboknak már régen megvan a vi-
lágítása. Az új géppark létrehozása mellett is
meg kell hagyni a meglévô darabok világítását
úgy, ahogy azok annak idején elkészültek. Na-
gyon sok feladatunk lesz még.

Ha már rendelkezésre állnak a techni-
kai eszközök, hogyan jön létre az elô -
adás, azon belül egy jelenet világítása?
Ki tervezi a fényt, ki mondja meg pél-
dául, hogy a tánckarról egy tabló-
szerûen bevilágított képet szeretnék?

P. P.: Az új bemutató egy interaktív beszélge-
téssel kezdôdött, ahol a rendezô, Enikô felvá-
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Páricska Péter

Tulajdonképpen 1990 óta dolgozom intelligens fényvetôkkel és látvány-
tervezéssel. 1992–93-ban már televíziós show-mûsoroknak a látványvilá-
gával és késôbb tervezésével, programozásával foglalkoztam. Tehát ezen
a területen elég nagy tapasztalatot szereztem. Sôt annak idején – a szín-
házakhoz is – a legelsô intelligens lámpákat is mi a Pelyhe Kft. segítségé-
vel szállítottuk és szereltük fel. Több színház külföldre utazó produkció-
jában, mûsorában mûködtem már közre, de a Vígszínház az elsô, ahol
így mint világítástervezô tevékenykedhetem.
Informatikai technikumot végeztem. A technikum alatt zenekarokkal

koncerteztem, turnéztam, nagyon szerettek is érte tanáraim. Abban az
idôben, amikor végeztem, nem volt semmi lehetôség itthon megtanul-

ni ezeket az új technikákat, és felsôfokú iskolai végzettséget szerezni. Ezek az eszközök COCOM
listán voltak, nem lehetett hozzájuk férni. A kelet-európai blokkból én voltam az elsô, aki Ang-
liában a VARILITE-nál tanult kint 92-ben. Ez nagyon speciális, a show-technikához kapcsoló-
dó világítástechnikai képzés volt. Majd lehetôségem nyílt a Bandit Lightingnál Amerikában foly-
tatni tanulmányaimat. Bár ezekrôl a képzésekrôl diplomát adnak, ezeket nem nevezném fôisko-
lai vagy egyetemi végzettségnek.
A legjobb iskola azonban maga a gyakorlat, a produkciók voltak. Én legtöbbet személyesen

a Bandit Light-os világosítóktól tanultam anno. Az ottani világosító tanított meg globális világi-
tási koncepciót alkotni, és világítási programokban, képekben gondolkodni. Például hogyan le-
het úgy szimmetriát teremteni a világításban, hogy effektív fizikailag nincs szimmetriám, a vilá-
gítási képben – ami a színpadon van – ha a lámpaelhelyezés nem is szimmetrikus, viszont min-
den fénynek mégis valahol van egy párja, így egyensúlyt teremtve a színpadon. Nehéz ezt így
pár szóval elmondani, de úgy gondolom, hogy az a fél év meghatározó volt számomra.
Ma már azért ennek a dolognak van itthon hagyománya, nagyon sokan nagyon sok produkci-
óban dolgoznak ezekkel a technikákkal. Érdemes lenne ilyen irányú speciális képzéseket tartani
a színházak és más érdeklôdô szakember számára.
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zolta az elképzelését az egész darabról. Ez
alapján a díszlettervezô, szcenikus, a jelmezter-
vezô és a többiek közösen megbeszélték azt az
irányt, amelyben aztán mindenki gondolko-
dott. Ez nagyjából egy síkon mozgott. A mun-
ka során sok nehézséggel küzdöttünk. Gyakran
belefutottunk olyan dolgokba, hogy valamin
egy vagy két éjszakán keresztül dolgoztunk,
majd utána Enikô közölte, hogy teljesen más
irányból kellene megközelíteni a kérdést. Egy
dologban talán nekem könnyebb volt, mint a
belsôs kollégáknak, mert már az elejétôl fogva
jeleztem a színház vezetése és jelen esetben a
rendezô felé is, hogy az új eszközökkel több
idôre van szükség a munkához. Ezekkel az esz-
közökkel másképp kell dolgozni, mint ahogy
azt korábban megszokták. Többször volt olyan
szituációnk, amikor tudtuk, hogy mit szeret-
nénk megvalósítani, tudtuk, hogy rendezôi
szemmel mit szeretnének látni, de azt kellett
mondanom, jó, majd délután, jó, majd holnap
leszünk készen. Mivel folyamatában megy a
próba, és végig jegyzeteljük, hogy mi az a do-
log, amin változtatni szeretnénk,  arra már
nincs idô, hogy magát a változást megcsinál-
juk. Hiszen effektíve a beprogramozáshoz akár

20-30 perc is szükséges. Talán tôlem jobban
elfogadta a vezetés, hogy ezek a dolgok nem
tudnak párhuzamosan zajlani, de a következô
próbára már a helyére kerülnek. Enikônek pél-
dául bele kellett képzelnie a próbán azokat a
látványelemeket, amelyeket szóban elmond-
tam, de csak másnapra kaphatott meg.
Az egyes képek világítása folyamatos közös

munka eredménye. Nyilván Jani sokkal jobban
ismerte azokat a lámpabeállításokat, amelye-
ket korábbi darabokban, hasonló feladatokra
már használtak. Én meg természetesen mindig
azokat a dolgokat mondtam, hogy ezt és ezt
szeretném látni, erre találjunk megoldást. Ha
kellett, vásároltunk újabb három lámpát, aztán
ha kellett, még megint hoztunk valahonnan
négyet. Addig bôvítettük a lehetôségeket,
amíg másnapra már tényleg meg tudtuk mu-
tatni azt, amit közel szerettünk volna. Minden
egyes jelenet más-más sztorit jelent. Voltak
olyan részek a darabon belül, amelyek egy ki-
csit mulatósabb, pergôsebb világítást igényel-
tek, hangulat- és színváltásokat egy-egy ütem-
re, ezekben nekem volt gyakorlatom. Termé-
szetesen a színpadi események, történések is
igen nagyban befolyásolták a világítást. Példá-

ul amikor a tánckar elôrejön a színpadon, min-
den gépnek megvan a saját pozíciója, hogy
kövesse a táncosokat. Nyilván lehet ezeket
még finomítani, a meglévô közel 300 jelünk
közé még legalább másik 100-150-et be lehet-
ne fûzni. Biztos vagyok benne, hogy még lesz-
nek olyan apró kis dolgok, amiket elôbb vagy
utóbb belerakunk, ha másért nem, a saját ma-
gunk szórakoztatása kedvéért.
Ha kettônk munkamegosztásáról kell beszél-

ni, akkor azt lehet mondani, hogy amikor ezek
a mozgalmasabb, táncos, mozgós alaphangu-
latú események voltak, azok inkább nekem fe-
küdtek. Az alapszituációk, hangulatok beállítá-
sai – a lámpapozíciók ismerete miatt – Janinak
mentek gyorsabban. Ezeket a késôbbiekben –
más szemszögbôl – esetleg tovább finomítot-
tam, hozzáraktam azokat a speciális effektuso-
kat, amelyek abszolút újak voltak a Vígszínház
számára, azonban nagy szükség volt a színpa-
di gyakorlatra, ami Janinak a kisujjában van.

A háttér megvilágításának nagy szere-
pe van a darabban. Végül honnan tör-
ténik a vetítés?

H. J.: Az elsô világítási hídról. Ez volt a legopti-
málisabb hely, mindenhonnan próbáltuk, de
minden szempontból ez volt a legjobb, ahon-
nan ezt a hátteret meg lehetet vetíteni, és a jö-
vôben a legtöbbet lehet használni ezeket az
eszközöket.
P. P.: Közel 10 millió forintos lámpákról be-

szélünk. Egy ilyen vetítôlámpát, aminek ennyi
beállítása van, nem célszerû minden darabnál
átszerelni. Olyan helyet kellett számukra talál-
ni, amely jó most az adott feladatra, de ahon-
nan a jövôben a következô daraboknál is sok-
oldalúan lehet használni ôket. Maradt végül is
ez a mozgó híd alatti elhelyezés. Innen lehetô-
ségünk van, nemcsak a hátsó horizont füg-
gönyre vagy oldal pozíciókra, de akár a szín-
padra is világítani. Van a darabban is egy olyan
jelenet, amikor magát a vetítôt mint fényvetôt
használjuk késeléssel lemaszkolva a tánckarra.
Csak a színvilágából lehet érzékelni, hogy egy
kicsit más, mint a hagyományos fényforrások.
Lehetséges – esetleg egy musical jellegû da-
rabnál – akár az is, hogy ebbôl a helyzetükbôl
a gépek oldalt, vagy akár a nézôtér felé is vetít-
senek. Lehetne például csillagos eget vetíteni a
nézôk feje fölé. Lehet olyat is csinálni, hogy
egy díszletben csak egy adott épületet, vagy
annak egyik falát vetítjük be stb.
Volt még egy fontos feladatom, megterem-

teni a világosítók és a mûvészi vezetés közötti
kommunikációt. Az elejétôl fogva megértetni
a rendezôvel, szereplôkkel, hogy erre idô kell.
Gyakran voltak olyan dolgok, amiket tôlem el-
fogadtak, de egy belsô színházi embertôl meg
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Horinka János

1978-ban kezdtem pályafutásomat itt, a Vígszínházban, még Blaskó Jani
bácsi alatt, akitôl a szakma alapjait tanultam meg. Majd Mórai Ernôvel
dolgozhattam együtt, akire szintén nem kis feladat hárult. Amikor 100
éves volt a Vígszínház – az épület felújítása miatt – ki kellett költöznünk a
Sátorszínházba, amely a Nyugati pályaudvarnál volt felállítva. Pár hónap
volt arra, hogy kivigyük a repertoárdarabokat. Párhuzamosan természete-
sen bejártunk ide a Vígszínházba, mert itt is mentek a szerelések. Új szín-
padvilágítási rendszert, új gépparkot kaptunk. Minden új lett. Tehát ezt
párhuzamosan kellett csinálni. Majd amikor egy év múlva visszajöttünk
ide a Vígszínházba, megint mindent elölrôl kezdtünk, mert sem a gép-
szám nem stimmelt, se a pozíció nem stimmelt. Ezért rövid idôn belül egy

darabot legalább háromszor vittük újra színpadra, mert új világítást kellett hozzá csinálni. Na-
gyon jó volt, hogy Mórai Ernô árnyékában dolgozhattam. Nagyon sokat tanultam tôle. Csak tisz-
telni és becsülni tudom mindkét tanítómesteremet, sajnos ma már egyikük sincs közöttünk.
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nem. Amikor azt mondtam, ez így lesz, és
higgyék el, hogy estére vagy holnapra meg-
lesz, minden a helyére kerül. A rendezô ki volt
borulva, nem értették, hogy mi fog történni.
Egy speciális fényváltásnál fontos, hogy jutunk
A-ból B-be. Ha az ember külön-külön nézi
mint effektet, azt nem látja összességében
együtt. A közbülsô próbákon ezekbôl voltak
nehézségeink, mert darabokban, blokkokban
tudtunk mi is csak haladni a programozásban.
Amikor összeállt, számos másik szituációban
már többé-kevésbé elfogadták az érvelésün-
ket. Enikô is a végén azt mondta, hogy igen,
köszöni, és tényleg az lett a világításból, amit
elképzelt.
H. J.: Én hiába mondtam volna, hogy majd

holnapra, nekem levették volna a fejemet.
Visszatérve a kezdetekhez. A színrevitel ott

kezdôdik, hogy van egy díszletterv-elfogadás,
ahol elmondják, hogy ki mit szeretne, benne
van a díszlet, a jelmez, a világítás. A világítás
részérôl vannak megfogható dolgok, például
az a bizonyos petróleumlámpa-hatás. Összeáll
a költségvetés, és megvan a jóváhagyás, és ak-
kor elindul a lavina. Elkezdôdnek a próbák. Eni-
kô elmondta, hogy mit szeretne vetítésben lát-
ni, nagyjából azt, hogy a fényben mit szeretne
látni. Ezek csak tômondatokban fogalmazód-
nak meg: itt ez egy esti kép, itt egy ilyen kép,
ott egy olyan kép, de a háttér legyen ilyen, a
másikban meg amolyan. Péter vitte igazából a
háttérvetítést, hogy azt projektorról lehessen
vetíteni. Volt, amikor két pultról dolgoztunk, ô
dolgozott a vetítôvel az egyik pultról, mi csi-
náltuk a másik pulton az alapvilágítást. Majd
amikor már valami kialakult – közben erôsen
fogyott az idônk –, akkor gyúrtuk össze a ket-
tôt egy pultra. A két félbôl összerakott progra-
mon aztán menet közben még sokat kellett
dolgozni, pláne így, hogy menet közben kap-
tuk meg az új pultot. Mindenkinek más az íz-
lése, más a gondolatvilága, volt olyan jel, amit
megcsináltunk, azt mondták ez nem jó, e he-
lyett egy másikat kérnek: ott ne legyen fény, itt
legyen stb. Akkor megcsináltuk azt, majd az se
jött be, akkor csináltunk egy harmadikat, egy
negyediket, ötödiket, tizediket. Tehát egy jellel
nagyon sokat dolgoztunk, de a vége szerintem
jól sikerült. Igaza van Péternek abban, hogy
nincs olyan darab, amit ne lehetne akár évekig
még világítani, tökéletesíteni.
P. P.: Hangsúlyozom, leginkább az idô az,

ami korlátozott a hazai lehetôségekben. Kell,
hogy legyen világítási nap ezekkel az eszközök-
kel, amikor csak a világítással foglalkozunk és
nem a rendezô diktál, hanem a világítás terve-
zôje vagy programozója. Nagyon újszerû volt
az a világítástechnikai próba, amelyet sikerült
végül kiharcolni. Ezen a próbán a világítás
programozásának szükséglete szerint mozgat-

tuk a színészeket a színpadon. A program idô-
zítését pontosan a táncosok mozgásához iga-
zítani csak a tánc többszöri próbájával lehetett
megcsinálni. Nyilván az alapokat az ember el-
ôre összerakja manuálisan, ennek a finomítása,
hogy a fény abszolút úgy menjen a táncra, a
táncos is oda lépjen, ez csak együtt megy.
Megcsináltuk a módosítást, újra lejátszották,
módosítottunk, újra eltáncolták. A pozíciók
módosításánál addig ott kellett nekik állni a
színpadon, az adott helyen, az adott jelben,
amíg az összes intelligens lámpát nem módo-
sítottuk. A darabban – a régi intelligens lám-
pákkal együtt – legalább ötven játszik. Elég ne-
hezen vették tudomásul, hogy ilyen jellegû
próbákra is szükség van, és szükség lesz a jövô-
ben is, hogy a fényt tökéletesíteni lehessen. Eh-
hez nélkülözhetetlenek a színészek a színpa-
don.
H. J.: Úgy érzem, elég komoly kihívás volt

mindezzel megküzdeni. Nekikezdeni egy ilyen
fejlesztésnek, miközben este az elôadások
mennek, de a délelôtti próbának is menni kell.
Semmi ne sérüljön, és minden este a darabo-
kat úgy játszani, ahogy kell, ez szerintem nem
volt semmi. Talán jobb lett volna a felújítást a
nyári szünetben végezni, mikor egy kicsit több
idô van.
P. P.: Abszolút nehéz volt. Volt több olyan

este, amikor nem aludtunk, vagy éppen egy-
másfél órát valamelyik páholyban a földön.
Nagyon sok munkaóra van benne. Az elmúlt
idôkben nem nagyon volt szokás színházban,
hogy külsô világítástervezôt vegyenek igény-
be, ez itt is újszerû volt. Nekem is egy rendkí-
vül érdekes feladat volt, többek között azért,
mert gyakorlatilag két és fél hónapon keresztül
a színházban éltem, reggel 10-kor együtt
kezdtünk, és hajnalban 4-5 óra körül együtt fe-
jeztük be. Nagyon-nagyon nehéz volt, különö-

sen nekem, aki külsôsként vettem részt ebben
a dologban, az összes többi folyó munka mel-
lett. Ma azonban már büszkék vagyunk erre a
teljesítményre.
H. J.: Ezúton is szeretnék a kollégáimnak –

akik velünk együtt csinálták végig ezt a nehéz
idôszakot – köszönetet mondani. Megköszön-
ni a türelmüket hozzánk, mert nem kevés in-
formációt és instrukciót adtunk nekik, de eze-
ket maximálisan végrehajtották, és ugyanazzal
a frissességgel tudták elvégezni munkájukat,
mintha az elsô nap kezdték volna.
P. P.: Úgy gondolom, hogy ez nagyon érde-

kes munka volt, de még nagyon sok munka
van elôttünk. A színházi világosítókkal és ren-
dezôkkel meg kell ismertetni mindazokat a le-
hetôségeket, amik ezekben az eszközökben
vannak. Ha már ilyen nagy anyagi áldozatott
hozott a színház, maximálisan törekedni kell
ezek kihasználására.
Augusztusban speciális oktatóprogramok

lesznek az itteni dolgozók számára az eszközök
rutinszerû használatának elsajátítására. Minél
jobban ismerjék meg a technikai-mûvészi lehe-
tôségeket. Ezek az eszközök nemcsak elég drá-
gák, de a megszokott gépeknél bonyolultab-
bak, komplikáltabbak. A digitális vetítôk eseté-
ben a kollázst, maszkolást, képszerkesztési be-
állítások azok, amiket most gyakorolnunk kell.
Ha megértik a gépek mûködését, és elsajátítják
a kezelésüket, akkor talán egy kicsit könnyebb
lesz a munkájuk. Természetesen a jövôben is
nagyon szívesen és boldogan jövünk segíteni
kollégáimmal a bonyolultabb dolgok megva-
lósításához.

Gratulálok, és köszönöm az érdekes
beszélgetést!

Szabó-Jilek Iván
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A Vígszínház új, „Hegedûs a háztetôn” címû
darabjában gyors változás volt. Persze több is,
ami a díszletek változásait illeti, én most mégis
a világítástechnikában beállt változásról szeret-
nék írni.
Elég furcsán és hirtelen cseppentem bele az

eseményekbe, ahogy az lenni szokott, egyene-
sen a közepébe. Egy szép, munkával töltött
péntek este kaptam egy üzenetet, amelyben
Rábai Péter barátom érdeklôdött, hogy milyen
gyorsan tudnék bejönni a Vígszínházba. Egy rö-
vid telefonbeszélgetés alatt annyi derült ki,
hogy egy ETC Congo pultra kellene gyorsan
felkonfigurálni néhány robotlámpát. Hétközna-
pinak nevezhetô feladat, csak az idôzítésével
volt egy pici baj, de az elôadásom után már
„csak” otthon kellett felszabadítani egy kis idôt,
így háromnegyed tízre beértem a nagykörúti
intézménybe.
Fent, a világosítók vezérlôjében ritkán látha-

tó tömegjelenetbe botlottam, mind a jelen lé-
vô szakemberek, mind a felvonultatott vezérlô-
pultok okán. Elég komoly munka folyt, az új da-
rab próbafolyamatának a közepén tartottak,
már világítással mentek a részpróbák. Összesen
négy fényvezérlô pult volt bekapcsolva, ráadá-
sul mind különbözô típus. (Az elô szokott for-
dulni, hogy két pult van egy ilyen helyen be-
kapcsolva, és általában szinkronban futnak, a
nagyobb adatbiztonság érdekében.) A színház
régi, COMPULITE Ovation 4D pultjáról a ha-
gyományos áramkörök programozása folyt,
hátrébb egy új COMPULITE pult volt bekap-
csolva, az ablaknál egy Road Hog pultról ment
a vetítôs lámpák programozása, a negyedik,
Congo pultnak bent már nem is jutott hely, így
azt a nézôtér bejáratában összerakott emel-
vényszerûségen üzemelték be. A feladat elsô
körben abból állt, hogy a beszerelt négy High
End System Digital Light DL.3 vetítôs lámpát
tegyem fel a Congo pultra. Ezt néhány perc
alatt át is lehetett állítani, és a vezérlôkábel át-
dugása után már hibátlanul vezéreltem is a gé-
peket (a rendszernek ez a része már ETHERNET
hálózaton keresztül kapcsolódik, így elég volt
egy vezérlôkábelt átdugni).
Az alapfeladat elvégzése után kezdtünk el

beszélgetni a kialakult helyzetrôl. Közben véget
ért az esti próba, rövid szünet után a világítási
próba indult, volna…
A problémát elsô körben az új darab megnö-

vekedett eszközigénye jelentette. A hátterek ve-
títéséhez alkalmazott, médiaszervereket is ma-
gában foglaló DL.3 robotok csatornaigényét

már nem tudta kiszolgálni a színház öregedô,
régi pultja. Ezzel nincs is semmi baj, megren-
deltek egy új, sokkal nagyobb tudású vezérlô-
pultot. Sajnos az új pult beüzemelésével is
problémák adódtak. Nem tudták beállítani az
új gépek vezérléséhez, illetve adatbiztonsági
kérdések is felmerültek, a pult vezérlôszoftvere
többször lefagyott. (Ezt a típust én is elég jól is-
merem, megpróbáltam megkeresni a problé-
ma okát, de sajnos nem sikerült eredményt el-
érni.) 
A probléma megoldására két szálon is elin-

dult a munka, a pult beszállítója intézkedett az
adott pult azonnali cseréjérôl, a robotlámpák
beszállítója pedig egy ideiglenes pult beállításá-
ról. (Ez volt az ablakban álló Road Hog.)
Ez a helyzet több kérdést is felvetett: a gyor-

san iderángatott Hog pult nem ér rá az egész
próbafolyamat alatt, ráadásul nem is igazán
színházi felhasználáshoz ajánlott eszköz. Itt ke-
rült a képbe az ETC Congo pult, és ennek kap-
csán csöppentem bele az eseményekbe. 
Az eredeti koncepció szerint egy vezérlôpult-

ról kellene vezérelni a színház meglévô beren-
dezéseit, és a produkcióhoz most beállított to-
vábbi eszközöket is. (Nem csak a négy DL.3 ro-
botról, hanem a nézôtéri karzatokon elhelye-
zett további intelligens gépekrôl is szó van.)
A COMPULITE kiváltására a Hog már elsô kör-
ben kiesett, a színház technikusai sem tartották
megfelelônek színházi környezetben ezt a pult-
típust. A mi szakmai véleményünk is ezt erôsí-
tette, és a beszállító is elismerte, hogy nehéz

lenne egy teljesen új koncepciót elfogadtatni,
így ez csak ideiglenes megoldás volt.
A következô kérdés az ETC Congo kis mére-

tével kapcsolatban merült fel, az én vélemé-
nyem szerint egy ekkora feladathoz már kevés
lehet a pult által nyújtott kezelôfelület. A jelen
esetben egy Congo Junior pultról van szó.
A színház szakemberei szerint egy végleges
megoldásban kellene gondolkozni, az új pult
teljes egészében leváltaná a régi pultot, és a tel-
jes világítási eszközpark üzemeltetését végezné. 
Felmerült, hogy az ETC zászlóshajójának szá-

mító, minden eszközzel felszerelt EOS pultot
kellene kipróbálni ebben a feladatkörben. Nem
annyira a motoros-potis, érintôképernyôs kiala-
kításnak, hanem a robusztus megbízhatóság-
nak és rugalmas bôvíthetôségének köszönhe-
tôen. Persze ennyire gyorsan, az éjszaka köze-
pén nem teremnek pultok Európának ezen a
felén, így a világítási próba a régi pulton, csak a
hagyományos áramkörök programozásával
folytatódott.
Másnap rövid telefonálgatás indult, majd ki-

mentünk felmérni, hogy az éjszaka megálmo-
dott konstrukció valóban mûködôképes elgon-
dolás, illetve egy rövid demonstráción bemu-
tattuk az EOS szoftverének képességeit. Elsôsor-
ban a majdani kezelôszemélyzetnek, mert való-
jában ôk tudják eldönteni, hogy egy adott
rendszer képes-e kiszolgálni a náluk felmerülô
igényeket.
Közben lázas egyeztetés folyt a színház

mûszaki vezetése és a különbözô beszállító cé-
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gek között. Az ETC saját demo pultja valahol
Oroszországban volt, nem lehetett elég gyor-
san idehozatni, a gyárból (Németországból),
csak két nap alatt tudna beérni egy új pult. Köz-
ben a COMPULITE hibázó pultja helyett is be-
érkezett egy cseredarab, azt délutánra hozza a
beszállító. Persze ezalatt is folynak a próbák,
születnek a korrekciók és új világítási jelek,
vagy is minden órával egyre nehezebb feladat
lesz bármelyik pultra átültetni a már meglévô
adatokat. (Ráadásul a bent lévô Hog pultnak is
vissza kellet mennie.)
Nagyon erôs nyomás nehezedett a színház

vezetésére, mert gyakorlatilag a fôpróbahét
kellôs közepén kellett egy nagyon komoly ve-
zérléstechnikai feladatot megnyugtató módon
megoldani. (Az új darabot a színház igazgató-
ja, Eszenyi Enikô rendezi, és bár tájékozódott a
kialakult problémáról, és elég nagy megértés-
sel, türelemmel állt a helyzethez, nem lehetett
sokkal tovább feszíteni a húrt.) Sürgôsen dön-
téseket kellett hozni, mert az idô szorított legin-
kább: Ha beválik a csere COMPULITE, akkor ar-
ra kell átírni a már meglévô jeleket, ha nem, ak-
kor a beérkezô EOS beállítása és programozása
fog ugyanennyi idôt elvenni. A próbáknak már
fénnyel kellett mennie, mutatni kellett a jelene-
tekhez elképzelt világítást, és a hozzá tartozó
vetítéseket is.

Másnap kiderült, hogy a cserepult se mûkö-
dik stabilan, valamilyen szoftverprobléma okoz-
za az instabil mûködést. (Közben én a munka-
helyemen dolgoztam, így nem láttam ponto-
san, mi történt, de délután nálam is hibázott az
a pult.)
Délután már azt számoltuk, hogy mennyi je-

let kell majd átírni, illetve a színház csatornaki-
osztását készítettük elô. Este beérkezett az EOS
(egy nappal korábban, gyakorlatilag egy nap
alatt tudták leszállítani Németországból), éjjel
felütöttük rá a Vígszínház teljes eszközparkját,
és az új darabhoz érkezett további eszközöket
is.
Másnap kértünk egy kis csúszást a délelôtti

próbára, hogy legyen idô tesztelni a beállításo-
kat. Szinte kizárt, hogy az éjszaka a pultra va-
kon felütött csatornaszámok és címek mind jók
legyenek. Volt is néhány hiba, illetve olyan csa-
torna, amit már nem használnak.
A rendszer alapvetôen mûködött, kezelt min-

den szükséges eszközt, de még teljesen üres
volt, így a próbán még nem lehetett használni.
Felmerült a következô, nagyon kényes kérdés:
mennyi idô alatt tudjuk a régi pult jeleit átvinni
az újra?
Az biztos, hogy a következô próbáig hátralé-

vô idô kevés, én egy éjszakára becsültem ezt az
idôt, mint késôbb kiderült, rosszul. A próba te-

hát a következô felosztással indult: a régi pult-
ról kezelik a hagyományos áramköröket, és a
robotlámpákat, az EOS pedig a vetítéseket ke-
zeli, és ha van egy kis leállás, akkor kezdjük át-
tenni a jeleket. Ez sajnos nem nagyon jött be,
mert gyakorlatilag nem volt leállás.
A következô problémát a kezelôszemélyzet

jelentette: Ebben a felállásban két operátorra
van szükség, amit a színház a meglévô pultjára
tud is biztosítani, de az új pultra – lévén egy
napja találkoztak vele elôször – nincs megfelelô
személyzet. Az biztos volt, hogy én nem tudok
minden próbanapon jelen lenni, az ETC sem
tud ilyen gyorsan operátort küldeni, így hely-
ben kellett megoldást keresni. Kényszerbôl a
Hog operátorát fogtuk be, és viharos gyorsa-
sággal átadtuk neki az alapszintû kezeléshez
szükséges ismereteket. Több szempontból is jó
választásnak bizonyult, egyrészt elég jól átlátta
a szintén amerikai szemléletû szoftver kezelését,
másrészt nem tartozott közvetlenül a színház
mûszaki stábjához, így rugalmasabban lehetett
kezelni a munkaóráit. Erre a napra így sikerült
megoldani a próbák lebonyolítását, de egy
igen hosszú éjszaka elôtt álltunk.
Az esti próba után bent maradtunk, és a

színház két operátorának segítségével el-
kezdtük átírni a COMPULITE Ovation jeleit az
EOS pultra. Napközben már hosszú egyezte-
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téseket folytattunk az ETC gyári technikusai-
val, de nem sikerült gyors megoldást találni a
jelek átkonvertálására, mert a COMPULITE
nem nagyon teszi elérhetôvé a saját adatbá-
zisát, nem tudtunk megfelelô adatokat ki-
nyerni a lementett elôadásból.
Ez a munka elég hosszadalmas, unalmas, és

igen nagy koncentrációt igényel. Váltásban
dolgoztunk, egyrészt a monotónia elûzése mi-
att, másrészt hogy a színház világosítói is szok-
hassák az új pult kezelését. Sajnos nagyon las-
san haladtunk, és reggelre csak az elôadás elsô
részét tudtuk átvinni.
Reggel hazamentünk, és a váltásban érkezô

kollégákra hárult a nem éppen hálás feladat: El
kellet indítani a próbát az új pulton, lehetôleg
az egész rendszert kiszolgálva, és javítgatni az
egyébként is meglévô hibákon túl, a mi benn
hagyott hibáinkat is.
Napközben telefonon tartottuk a kapcsola-

tot, de az elôzetes várakozásaimhoz képest
egészen jól elboldogultak, az alapvetô korrekci-
ókat meg tudták csinálni, mûködött a rendszer.
Közben a színház vezetése is keményen dol-

gozott, gondolom, komoly egyeztetések foly-
tak mind a már megtörtént események kap-
csán, mind a késôbbi, végleges megoldásra vo-
natkozóan. Néhány megbeszélésen részt vet-
tem, a kérdésekre válaszolva mondtam el,
hogy ez a rendszer stabilan, hiba nélkül vezérli
az összes rábízott eszközt, csak a kezelôsze-
mélyzet átképzésében látok problémát. Végül
az fogalmazódott meg, hogy ez egy olyan
helyzet, amikor mélyvízbe kell lökni a helyi srá-
cokat. Jeleztem, hogy ugyan a dolog nem lehe-
tetlen, de szerintem most cápák is vannak eb-
ben a vízben. Mi minden támogatásunkról biz-
tosítottuk a színház vezetôit, nagyon komolyan
bízunk a helyi szakemberek képességeiben, és
egyedül a rendelkezésre álló idôt tartjuk aggá-
lyosnak.
A következô próbán már egészen normálisan

mentek a dolgok. (A „normális” kifejezés per-

sze csak színházi viszonylatban értendô, aki lá-
tott már fôpróbahetet, az tudja, milyen hangu-
lat uralkodott.)
A próbák közben már látszott, hogy nem

okoz komoly lemaradást az, hogy nem tudtuk
az egész elôadást átütni éjszaka. Annyi korrek-
cióra került sor, hogy sokszor teljesen új beállí-
tások születtek. A délutáni leállás közben sike-
rült átvinni azt a néhány jelenetet, amit este
próbálnak majd, így lassan utolértük az esemé-
nyeket.
A következô napokon nem tudtam jelen len-

ni, így csak telefonon tartottuk a kapcsolatot,
szerencsére ez a „távgyógyítás” is elég volt a
felmerülô problémák korrigálására.
A próbák már a normális rendben zajlottak,

a színház operátorai dolgoztak a pulton, és bár

nem minden gomb, funkció volt meg azonnal,
sikerült uralni a helyzetet.
Lement egy hét – én az elôzô hét pénte-

ken csöppentem a dologba – és a színház
operátorai már önállóan tudták kezelni az
egész rendszert. Mindezt úgy, hogy nem
volt rendes oktatás, nem volt idejük gyako-
rolni a pulton, azonnal, igen éles helyzetben
kellett egy teljesen új eszköz kezelését átven-
niük. Menet közben kellett egy csomó fontos
kérdésre válaszokat adnom úgy, hogy a pult
elvi felépítésérôl, a szoftver logikájáról, a vá-
laszok miértjérôl nem is volt idô beszélni.
(Így is elég komoly telefonszámlát sikerült
generálnunk.) Természetes, hogy ilyen körül-
mények között voltak olyan hibák is, amelyek
egy rendesen kiképzett kezelôszemélyzettel
nem nagyon fordulhatnak elô. A pult tette a
dolgát, és tûrte a hibákat is.
Idôközben lezajlott a bemutató, és a vissza-

jelzések alapján már tudjuk, a nézô semmit
nem vett (vehetett) észre a háttérben lezajlott
gyors változásból!
Minden elismerésem a helyben dolgozó vilá-

gosító kollégáké, hihetetlen munkabírással és
türelemmel viselték ezt az egyébként is nehéz
idôszakot. Nagyon remélem, hogy már nem
lesz részük ehhez hasonló – embert próbáló –
élményekben.
A kedves olvasókat pedig arra biztatom,

menjenek el egy szép színházi estére, nézzék
meg a Hegedûs a háztetôn elôadást, és kifelé jö-
vet már ne is emlékezzenek a változásokra.

Kiss Péter
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Kiss Péter cikkéhez két megjegyzést, kiegészítést szeretnék hozzáfûzni.

Az elsô nagyon tanulságos: a cikkben említett Vector pult mûködési rendellenességeivel szem-
ben mi, mint a pultok hazai forgalmazói is, elôször értetlenül álltunk. A sietségre, a kezelési gya-
korlat hiányára gondoltunk elôször, de mivel mi is tapasztaltuk a bizonytalan mûködést, egy má-
sodik, vadonatúj pult beállításával próbáltunk a helyzeten segíteni. Legnagyobb megdöbbené-
sünkre a második pult is hasonló jelenségeket produkált, és a gyárral folyamatosan konzultálva
sem jutottunk elôbbre. Utoljára próbáltuk azt, amit talán legelôször kellett volna – vírust próbál-
tunk keresni a pult – embedded (beágyazott) Windows – rendszerében, és többet is találtunk!
Hamar kiderült, hogy az elôkészítés során használt számítógéprôl kerültek az elmentett elôkészí-
tô fájlokkal együtt a vírusok a vezérlôpultra, és ezek okozták a mûködési bizonytalanságot, ezzel
elôidézve azt a sajnálatosan éles helyzetet, melyet Péter oly plasztikusan leírt cikkében. Fájdalmas
tanulság ez nekünk, és ezúton szeretném megosztani mindenkivel – nagyon figyeljünk az adata-
ink tisztaságára, biztonságára, még ha „csak” színházi elôadás fájljáról van is szó!
Másik megjegyzésem a vezérlôpultok USITT ASCII fájlba történô elôadásmentésére vonatko-

zik (ez a fájlformátum gyártótól független kialakítású, és megteremti azt a lehetôséget, hogy a
különbözô gyártmányú vezérlôpultok egymás elôadásfájljait olvasni tudják). Ez a formátum az
amerikai Színháztechnológiai Társaság (USITT) égisze alatt „kvázi” szabvánnyá vált, de legutol-
só verzióját 1992-ben adták ki, azaz 18 éve! Alapvetôen arra a célra fejlesztették ki, hogy egy
elôadás alapadatait (csatornák értéke, memóriák, idôzítések, átúsztatások) két különbözô gyárt-
mányú vezérlôpult között is át lehessen adni. De 18 év alatt a színpadvilágítás és a vezérléstech-
nika annyit fejlôdött, egy-egy elôadás adatai olyan komplexek lettek, hogy ezekre az USITT AS-
CII fájl-szabvány már nem használható. Azaz az effektekre, makrókra, motoros gépek paramé-
tereire nincs leírás ebben a szabványban, így a gyártók pultjai közötti komplett fájlcsere gyakor-
latilag reménytelen.
A Compulite Vector pultjai valóban be tudják olvasni az ilyen formátumba elmentett elôadá-

sokat, de ebben a formátumban nem tudnak menteni. Hogy miért? A gyárat megkérdezve igen
egyszerû választ kaptunk: mert még nem volt ilyen irányú felhasználói kérés! Még hozzáteszem,
hogy a fenti magyarázat alapján várhatóan nem is lesz, hiszen az ASCII fájl ilyen komplexitású
elôadásokat már képtelen konvertálni.

Böröcz Sándor
Lisys Zrt.
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Budapest belvárosi sétálóutcájában, a Hild Jó-
zsef tervezte Váci utca 9. szám alatti társas-
házban a korábban moziként, majd hangver-
senyteremként mûködô épületrész 1967-tôl
ad helyet a Vígszínház kamaraszínházának, a
Pesti Színháznak. Az azóta számos sikerdara-
bot bemutató színház állapota folyamatosan
romlik, melyet a nézôtér és színpad szeren-
csétlen elhelyezkedése miatti díszletmozgatá-
si és tárolási megoldások tovább súlyosbíta-
nak. Elegendô raktár híján, a díszleteket az ut-
cán parkoló teherautóban kell tárolni, ahon-
nan azokat csak a nézôtéren át lehet a szín-
padra vinni. 
Marton László igazgató-fôrendezô úr igaz-

gatásának évei alatt, 2001-tôl felcsillant a re-
mény a színház teljes rekonstrukciójára. A fel-
újítást gondosan elôkészítô igazgatóság,
nagyrészt Bihámi Béla fômérnök precíz mun-
kájának köszönhetôen – aki a színházat ma-
gában foglaló társasház tulajdonosainak tá-
mogatását komoly erôfeszítésekkel, nemegy-
szer kalandos úton szerezte meg – a terveket
jogerôs, végrehajtható építési engedélyig vit-
te. Elegendô forrás híján azonban a sürgetô
felújítás elmaradt. 

A holtponton álló helyzetet felismerve, a
tavalyi igazgatóváltással, Eszenyi Enikô direk-
tor asszony lendületet adott a színház meg-
újulásának, elsôsorban a közönségforgalmi
terek belsôépítészeti átformálásával. Lezajlott
a VÍGMOME 2.4.2, a Vígszínház és a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetem által közösen meg-
hirdetett meghívásos pályázat, ahol több kre-
atív csapat készített terveket a Pesti Színház
közönségforgalmi területeinek felújítására.
A zsûri tetszéssel fogadta a nagyon tehetsé-
ges pályamûveket, és végül Benson Marcell,
Thuróczy Péter és Erdélyi Dániel terveinek
megvalósítása mellett döntött, akik merész és
bohém ötletekkel álltak elô. A döntés elhúzó-
dó meghozatala, majd a nyertesek kihirdeté-
se után komoly kihívást jelentett az idô rövid-
sége miatt a kivitelezés határidôn belüli befe-
jezése, valamint az idôközben felmerült új-
donsült ötletek letisztulása és a lehetôségek-
hez való igazítása. Végül a belsô tér elrende-
zésének és funkcióinak lényegesebb változta-
tása nélkül sikerült a színek és fények segítsé-
gével a tereket frissebbé és sokszínûvé tenni,
remélhetôleg a közönség tetszését is elnyer-
ve. A belsô tér megújításával párhuzamosan
az 1967-es elektromos hálózat is részlegesen
lecserélôdött. A pályázat terveivel egybevá-
góan a falak a Víg- és Pesti Színház kiválósá-
gainak neveit viselik, emléküket idézve. A ter-
vek megvalósítását a Vígszínház fôvédnöke, a
TEVA Magyarország Zrt. támogatta. 
A klímarendszer cseréjével 2010-ben jelen-

tôs épületgépészeti megújuláson megy ke-
resztül a Pesti Színház. Az 1980-as évek óta
mûködô légkezelô rendszer nem rendelkezik
külön hûtôegységgel, ezáltal a páratartalom
és hômérséklet korszerûtlen szabályozása, kü-
lönösen az április-májusi, valamint kora ôszi

idôszakban számottevôen rombolja a nézôk
komfortérzetét. A színészeknek ugyancsak ko-
moly megpróbáltatást jelent a nem klimati-
zált játéktérben játszani, ahol a koncentrációt
tovább nehezíti a színpadot olykor több mint
50 kW-tal bevilágító reflektorok keltette hô-
ség.
A színház teljes rekonstrukciójának meg -

hiú sulásával a tervek részét képezô hûtési
rendszer modernizálása is megdôlt, ezáltal az
elképzelések megvalósítása más megoldást
igényelt. A legnagyobb kihívást – a helyszín-
ként szóba jövô társasházak ellenállása miatt
– a kültéri egység telepítési helyének megta-
lálása jelentette. A mûszakilag is megfelelô-
nek talált helyszín tulajdonosának támogatá-
sát elnyerve sikerült megindítani a közbeszer-
zési pályázatot, amelyet a Klíma Kft. nyert
meg. Lapzártáig a kivitelezés épphogy csak
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A Pesti Színház rekonstrukciójának terve
már 2001-ben elkészült, azonban meg-
felelô forrás hiányában az átalakítási
munkálatok megkezdése továbbra is vá-
rat magára. A leromlott mûszaki állapo-
tú épületrészben a mûködôképesség
megtartásáért folytatott mindennapos
harc kényszermegoldásokat követel. Át-
hidaló megoldást jelent a közönségfor-
galmi terek 2009-ben elvégzett belsô-
építészeti átalakítása, valamint a
2010-ben megvalósuló klímarendszer
cseréje, amelyek hozzájárulnak a szín-
ház mûszaki megújulásához.

Pesti Színház – Budapest

SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET
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elindult, azonban az újság megjelenésekor
már tervezetten kellemes hôérzet mellett tar-
tanak az új évad bemutatóinak próbái. 
A klímarendszer egyedisége a párhuzamo-

san bevezetésre kerülô épületfelügyeleti
rendszerben rejlik, amely az épület gépészeti
rendszereinek vezérlési, szabályozási feladata-
it hivatott ellátni, és a helyi szabályozási lehe-
tôség mellett a Vígszínházban meglévô szá-
mítógépes Honeywell épületfelügyeleti rend-
szerrôl is elérhetô lesz. A 24 órás diszpécser-
szolgálat a számítógépes épületfelügyeleti
rendszeren keresztül értesül a hibákról, az
üzemzavarokra való gyors reagálás elôsegít-
heti a berendezések állagmegóvását, azok
élettartamának növelését. A központosított
rendszer egyúttal szükségtelenné teszi a
rendszert felügyelô munkatársak mindkét
helyszínen való párhuzamos jelenlétét.
A tervezett épületfelügyeleti rendszer sza-

badon programozható, önállóan is mûködô-
képes alközpontokból és az alközpontok fel-
ügyeletét ellátó központi grafikus munkaállo-
másból épül fel. A vígszínházi központi mun-

kaállomás biztosítja a szabályozott és vezérelt
rendszerek rendszersémáinak grafikus megje-
lenítését, a pillanatnyi értékek és állapotok ki-
jelzését, alapértékek és idôprogramok állításá-
nak, módosításának lehetôségét, a mérési
eredmények tárolását és feldolgozását, ese-
ménynapló vezetését, azaz rögzíti a hibák ke-
letkezésének, nyugtázásának és megszûnésé-
nek idôpontját, valamint a nyugtázó azonosí-
tóját. Hiba és riasztás alkalmával a grafikus ké-
pen üzenet és hangjelzés tájékoztat az ese-
ményrôl. A rendszer tehát nem csupán a klí-
ma szabályozását látja el, hanem visszajelzé-
seket küld a kapcsolószekrények állapotáról, a
fôelosztó betáplálás állapotáról, valamint a
stratégiai helyeken elhelyezett érzékelôk az
esetleges vízbetörést is jelzik.
Az épület állagának rohamos hanyatlása

miatt – átfogó rekonstrukció hiányában – kü-
lönösen indokolt egy ilyen jellegû felügyeleti
rendszer bevezetése, hiszen segítségével
megelôzhetôk az olyan meghibásodásokból
eredô károk, mint amilyen a tavalyi nagy esô-
zések eredményezte vízbetörés, amely több
rendszerben is hibát okozott. 
A rendszer kedvezô hozadékai közé fog tar-

tozni, hogy a Víg- és Pesti Színház kisszámú
karbantartó mûszaki személyzete számára a
hibák detektálása egyszerûsödik, ezáltal elhá-
rításuk még szervezettebben és gazdaságo-
sabban lesz kezelhetô.
A megfelelô légmennyiség biztosítása érde-

kében a légkezelô ventilátorai nagyobb telje-
sítményû motorral lesznek felszerelve. A venti-
látorokhoz frekvenciaváltó berendezés kerül
telepítésre, egyrészt az energiatakarékos üzem
megvalósíthatósága, másrészt a légkezelô ál-
tal keltett zavaró léghangok minimalizálása és
szabályozhatósága elôsegítésére. Elô adás

üzemmódban a ventilátorok fordulatszáma
nem haladhatja meg a zajmérések alkalmával
megállapított legmagasabb értéket.
Az épületfelügyeleti rendszer adatkommu-

nikációs kapcsolata a Vígszínház és kamara-
színháza, a Pesti Színház között 4 db sorba
fûzött pont-pont mikrohullámú adatátviteli
eszközön jön létre, Ethernet interfésszel kap-
csolódva a többi berendezéshez. Tekintettel
arra, hogy az utóbbi években telítôdött Buda-
pest légterében a 2,4 GHz-es tartomány, az
ilyen mikrohullámú eszközök üzleti célokra
már nem alkalmasak, ezért az átjátszópontok
a 802.11a szabvány szerint, az 5 GHz-es sza-
bad ISM frekvenciasávban dolgoznak. A kap-
csolat ebben a tartományban stabil, azonban
bármilyen okból bekövetkezô szakadása ese-
tén egy intelligens router a két színház meg-
lévô vezetékes internetkapcsolatára átállva
garantálja az adatkapcsolat folytonosságát.
A megfelelôen paraméterezett szabály sze-
rint, amint a vezeték nélküli kapcsolat ismét
elérhetô, a hálózat észrevétlenül visszavált a
„város fölött” folyó kommunikációra.  
A két színház közötti nagy sávszélességû

full duplex adathálózat által nyújtott kommu-
nikációs kapcsolat széles körû felhasználási le-
hetôséget biztosít, egyebek mellett ezen
kommunikál a számítógépes jegyértékesítés,
segítségével a biztonságtechnikai megfigyelô
rendszer képei a lokális felügyelet mellett tá-
volról is megtekinthetôk, és a középtávon ter-
vezett beléptetô rendszer – mely egy munka-
idônyilvántartás-szoftvernek adhat át adato-
kat – is ezen kommunikálhat.
A Pesti Színház klimatizálása tovább nem

halasztható feladat, és alapfeltétele a színház
további mûködésének, sajnos azonban ösz-
szességében nem pótolja az egész színház re-
konstrukcióját. Éppen ezért a pályázat kiírása-
kor azt is figyelembe vettük, hogy az újjáépí-
tés folyamán a klímarendszer beépüljön az új
falak közé. Az a törekvésünk, hogy az eddigi
4 hónapos kényszerû nyári szünet 2 hónapra
csökkenjen, és ezáltal az eddigi 106 000-es
nézôszám további 20 000 nézôvel gyarapod-
jék.
Budapest közönsége és a Vígszínház társu-

lata megérdemli, hogy a Pesti Színház épüle-
tének és technikai berendezésének megújho-
dásához a szükséges segítséget megkapja. 

Illyés Ákos
fômérnök
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RENDEZVÉNYTECHNIKA

2010

A közismert gazdasági körülmények
ellenére idén is rengeteg fesztivált

rendeztek Magyarországon, szakmai
szerencsém úgy hozta, hogy ezek közül

több helyszínén is dolgozhattam.
Az alábbi írásban néhány különleges

helyszínt mutatok be, illetve a munkám
során látott és tapasztalt érdekes
rendezvénytechnikai megoldásokat

és tanulságos tapasztalatokat osztok
meg a Tisztelt Olvasóval.

Fesztiválszezon
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A gyermekek elfoglalták a várost
Elsô utam Szalóki Ági többszörös Fonogram-
díjas énekes produkciójával Gyôrbe vezetett:
idén július 2. és 4. között a Radó-szigeten, tíz
helyszínen rendezték meg a III. Gyôri Gyôr-
kôcfesztivált. A színes programokat a „gyer-
mek érdeke mindenekelôtt” alapelvével szer-
vezték, a komplex programok a gyermeki vi-
lág minden részét felvonultatták: elôadások,
koncertek, mutatványok, bábszínházak,
kézmûves játszóházak, ügyességi sportjáté-
kok, észpörgetôk, logikai játékok várták a láto-
gatókat. Leleményes szervezési ötlet volt,
hogy a gyerekek regisztrációja egy mosolygós
fotó ellenében átadott gyerkôckarszalaggal
történt, mely viselôjét minden Gyôrkôcprog-

ram és szolgáltatás ingyenes igénybevételére
jogosította. A karkötôre az egyik szülô telefon-
száma is felkerült, a tömegben elkóborló, el-
sodródó gyerekek problémáját is megoldhat-
ta a karszalag. Merész volt a színpad helyének
megválasztása, a fedett pódiumot egy a szige-
ten található medencébe állították. Ez az elhe-
lyezés különösen biztonságos áramellátást
igényelt, egyben este, a vízen úszó lampio-
nokkal különleges látványt nyújtott.

Fesztivál a Csillagok Városában
Utunk másnap Sopronba vezetett. Mint azt a
mind a 18 VOLT-ra kilátogató törzsvendé-
gektôl megtudtam, ez volt az elsô esômen-
tes rendezvénysorozat. 

A négy teljes és a már szinte mindenütt di-
vatos „nulladik” napon 79 ezren tapsolhat-
tak 200 programnak A fesztivált bejárva
feltûnt, hogy az egyik legnagyobb színpa-
don szépszámú közönség csendben, nagy
érdeklôdéssel figyeli a történteket, közelebb
érve örömmel láthattam, hogy két színész és
moderátoruk beszélgetésére voltak ilyen so-
kan kíváncsiak. A mûvészeti ágak együttélé-
sének jó példája mellett a fesztivál a koncert
és a produkció fogalmának fontos különbsé-
gére is példát adott. Mint ismeretes, Ákos és
a Prodigy egymást követôen léptek fel a
Nagyszínpadon, mindkét produkció rendkí-
vül bonyolult és igényes technikai arzenált
vonultatott fel, ezért az átszerelés szinte lehe-
tetlenné vált. Ha mindketten a saját techni-
kájukat állítják színpadra, a külföldi csapat a
meghirdetett 11 óra helyett éjfél után léphe-
tett volna csak színpadra, ezt a külföldi zene-
kar menedzsmentje nem fogadta el. Hosz-
szabb egyeztetés után Ákos elfogadta, hogy
részben a Prodigy fénytechnikai eszközeit
használja, és a meghirdetettnél fél órával ko-
rábban lép színpadra. Nagy sikerû koncertjét
követôen fair play-díjat kapott a VOLT fôszer-
vezôitôl, akik a jövôben a gyors átállású
koncertek mellett biztosan kellô idôt adnak a
teljesebb zenei produkciók elôkészületei szá-
mára.

Színház a kôfejtôben
Sopronból a közeli Fertôrákosi Barlangszín-
házba siettem, a Naplegenda 99. elôadására. 
Érdemes röviden felidézni a csodás hely

utóbbi hatvan évét. 1948-ban megszûnt a
fertôrákosi kôfejtôben a lajtamészkô bányá-
szata. Az évszázadokon át tartó bányamûve-

A 18. VOLT Fesztivál Sopronban most esômentes volt. Az egyedi kialakítású színpadok elé telepített gumi járólap most
a porosodás ellen tett jó szolgálatot.

Szalóki Ági és zenekara a Gyôrkôcfesztiválon.
A LineArray hangrendszer ez esetben – a természetesen
emelkedô tér okán – a színpad szintjére került, lesugár-
zási területe így a nézôtérre korlátozódott, nem zavarva
a rendezvénytôl távolabb lakók nyugalmát.

➤



lés után hatalmas katlan és a felszín alatt gi-
gantikus termek labirintusa maradt vissza.
Dohnányi Ernô (1877–1960), a híres zene-
szerzô, karmester, zongoramûvész, pedagó-
gus látta meg elôször, hogy ez a helyszín ki-
válóan alkalmas szabadtéri játékok rendezésé-
re. Kóh Ferenc bariton 1937-ben fedezte fel
magának a kôfejtôt. Baráti társaságával több-
ször tartott itt mûsoros énekléseket. Kitapasz-
talta, hogy a fellépôknek legjobb a csarnok-
nak háttal állva, míg a hallgatóságnak fél ka-
réjban, a csarnokkal szembeni lejtôn elhelyez-
kedni. 1937. június 27-én, vasárnap este fél
kilenckor kezdôdött a „tündérszép éjszaka”.
Operarészletek csendültek fel a Kôfejtôben a
fáklyák fényénél, színes fényszórókkal, fekete
háttérrel, és odafönt a csillagokkal. A rende-
zôség helybôl toborozta az óriási számú sta-
tisztériát. A soproniak autóbusszal érkeztek az
elôadásra, 1500 rákosi nézô tapsolt a falu má-
sik felének. A jegyek 50 fillérbe kerültek, eb-
bôl fizették ki a Budapestrôl érkezett karmes-
tert és szólistákat. A 743 férôhelyes Barlang-
színház alapítója Várady György, a Gyôri Kis-
faludy Színház volt igazgatója, 1970. június
27-én tartották az elsô elôadást. 
A szabadtéri játékoknál az idôjárás jelenti az

elôadás legnagyobb kockázatát. Hogy ettôl
függetlenné váljanak, terv született arra, hogy
a kôfejtô kivájt csarnokait színházteremként
hasznosítsák. 1985-ben nagyszabású átalakí-
tás következett, melynek során a színpadra az
elôadásunkon is jó szolgálatot tett Tungsram
dimmerekkel megtáplált világítást szereltek.
A nézôteret padlófûtéssel és az egykori RÁBA
stadion használt, de kényelmes székeivel sze-
relték fel. Az óriási belsô terekben szinte eltör-
pülnek a legfeljebb 18 fokos barlangi levegô
miatt fûtéssel is ellátott faház öltözôk.

A Kôfejtô évtizedek óta kulturális esemé-
nyek színhelye. A csodálatos természeti kör-
nyezetet és a remek akusztikát kihasználva
nyaranta koncertek, színházi- és opera-elô -
adások valamint fesztiválok várják az ide ér-
kezôket. A Mûemlékek Országos Központja
1951-ben védetté nyilvánította a fertôrákosi
kôfejtôt, 2001 óta az UNESCO világörök -
ség része.
A színház hamarosan technikai felújításon

esik át, melynek különös nehézsége lesz,
hogy a kôszerkezet védelme miatt függesz -
teni szinte semmit sem lehet majd. Érdekes-
ség, hogy Fertôrákosi Barlangszínház az
egyetlen olyan mûvészeti intézmény, amely-
nek évenkénti szezonnyitásához – kialakulá-

sának története, és a jelenkor biztonsági elô -
írásai miatt – bányakapitánysági engedély
szükséges.

Európa legrégebbi folkfesztiválja
Fertôrákosból az ország másik végébe, Diós-
gyôrbe utazhattam a Napra zenekarral. Bi-
zony sokan nem is gondolnák, a Kaláka feszti-
vál immáron harmincéves. Ez a rendezvény és
a diósgyôri vár neve annyira összeforrt, hogy
errôl egy nagyon rövid, de kedves történet
idekívánkozik: pár éven keresztül Sopronban
Nyárbúcsúztató Kaláka fesztivált is rendeztek.
Az egyik fellépô együttes nem érkezett meg a
rendezvényre, a másnapi telefonbeszélgetés-
bôl derült ki, hogy ôk elmentek Diósgyôrbe,
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A kôfejtôben a terem hômérséklete a legmelegebb nyári
napokban sem több 19 foknál. A évente felülvizsgált,

„végigkopogózott”mennyezeten a kôhullást
megakadályozó védôháló

Elôadás a Fertôrákosi Barlangszínházban

Diósgyôri vár. Színpadon a Kaláka zenekar
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mert azt gondolták, a szerzôdésben van elírva
a helyszín, mert ha Kaláka Fesztivál, az akkor
csak a diósgyôri vár lehet…
A rendezvény névadója, szellemi irányítója és

házigazdája a Kaláka együttes, tagjai megkap-
ták a Kossuth-díjat, Miskolc megyei jogú város
Pro Urbe díját és a zsûri és a közönség együttes
szavazata alapján a Prima Primissima-díjat.
A szervezôk és a technikai szolgáltatók idén

igen kis költségvetéssel gazdálkodhattak, en-
nek ellenére mindenki kitett magáért. Magam
ôszintén remélem, hogy a jövô pályázati rend-
szere ismét kedvezôbb gazdasági feltételeket
teremthet Európa ténylegesen legpatinásabb
folkzenei fesztiváljához, hogy a gyönyörû kör-
nyezetben a színpadon ne csak 16 (!) db Alt-
man lámpával lehessen megvilágítani a kiváló
hazai és külföldi zenekarokat…

Magyar szolgáltatások egy megújuló
külföldi fesztiválon
A Kaláka fesztiválhoz már nem is volt olyan
messze egy tanulságosan megújuló felvidéki
fesztivál. A Pohoda, amely évente Trencsén
(Trenčín) mellett kerül megszervezésre, Szlo-
vákia legnagyobb zenei fesztiváljának tekint-
hetô, és közép-európai viszonylatban is a na-
gyobbak között tartják számon.
Létrejöttének a trencséni repülôtér nyújt

megfelelô színhelyet, naponta több mint
25 000 ember látogatja, a fesztiválon rend-
szeresen fellépnek magyar elôadók is. 
Mint ismeretes, 2009-ben az akkori szélvihar-

ban összedôlt egy sátor, két látogató halálát
okozva. Igen figyelemreméltó, hogy a tavalyi
tragédia után nem szüntették meg a fesztivált,
és a múltat sem próbálták eltussolni: több kü-
lönbözô formában emlékeztek, emlékeztettek
mindenkit arra, ami történt, és aminek nem

szabad még egyszer elôfordulnia. Lehetett
gyertyát gyújtani, de a legszebb gesztus a
nagyszínpadot nyitó Mozart Rekviem elôadása
volt (egy egyébként alapvetôen könnyûzenei
fesztiválon…) Július 11-én, vasárnap istentiszte-
letet is tartottak az áldozatok emlékére.
A szervezôk felkészültsége, a pontos és reá-

lis idôbeosztás, a precizitás és maximális igé-
nyesség volt jellemzô. Mint azt a fesztivál tel-
jes szaniter (vízellátás, mellék- és kiszolgáló
helyiségek, konténerek) szolgáltatását végzô
honi Tranzorg munkatársai elmondták, az épí-
tés és bontás során a munkavédelem és mun-
kabiztonság a gyakorlatban szinte ismeretlen
alapossággal valósult meg. Mindenkin védôsi-
sak, láthatósági mellény, a magasabban dol-
gozókon biztosítókötél volt. Vihar idején 10
percenként érkezett jelentés a szervezôktôl,
kockázat esetén pedig azonnal megállították a
munkát. Mindemellett maximális segítôkész-
ség és tisztelet kísérte a szlovákiai és magyar
szolgáltatók együttmûködését, a technikai
megvalósítás terén is az igényesség volt a
meghatározó. A szervezôk számítása beigazo-
lódott: ha érzi a közönség, hogy róla szól és
érte van ott minden, de mindez erôfeszítés és
profizmus eredménye, akkor jobban tiszteli az
ideiglenes közegét is.

Fesztivál szabadon, a szabadban
Júliusi fesztiválkörutamat az EFOTT-on zár-
tam.
A nyár legjelentôsebb múltra visszatekintô

diákrendezvénye az EFOTT, az Egyetemisták
és Fôiskolások Országos Turisztikai Találkozó-
ja. Az 1976-ban indult rendezvény idén a fes-
tôi szépségû Orfûn volt, és természetesen
idén is megdôlt a látogatási rekord, közel 70
000-en látogatták a találkozót. A megszokott

színvonal folytonosságát az állandó szerve-
zôcsapat mellett a kialakult stabil szponzori
kör, illetve a visszatérô látogatók garantálják.
A fesztivál rendezvénytechnikailag egyik leg-
nehezebb feladata a színpadok, sátrak és fe-
dések elhelyezése volt az orfûi lankák között.
A terület keskeny, kanyargós és komoly emel-
kedôkkel tarkított útvonalai már a súlyos ton-
nákat terelgetô sofôröktôl is különleges odafi-
gyelést kívántak, a színpadokat építô szakem-
berek a komoly szintkülönbségeket hidalták
át precízen. A nézôterek dobogórendszerét a
vízszintes területen is felemelték, hiszen egy
váratlan zivatar hozta nagy mennyiségû csa-
padék így nem zavarhatta meg a nézôk ké-
nyelmét. A komoly áramigényû hang- és vilá-
gítástechnikai eszközökhöz szintén nem volt
egyszerû eljuttatni az elektromos áramot: a
fesztivál helyszínéül szolgáló kemping zsúfo-
lásig megtelt, a közönségtôl védett területen
így több kilométer „betáp” kábelt kellett biz-
tonsággal elvezetni.
A honi fesztiválokat évente összességében

százezrek látogatják. A nézôk általában rende-
zett környezetbe, biztonsággal megépített
helyszínekre érkeznek, számukra természete-
sen egy-egy sikeres színpadi produkció adja az
igazi élményt. Többségükben fel sem merül,
hogy ehhez az élményhez komoly technikai
elôkészítés, sok száz szakember jól megszerve-
zett, fáradságos, minden hátráltató körül-
ményt legyûrô, lehetetlent nem ismerô mun-
kája szükséges. Ezt a munkát pedig – akár egy
ilyen írással is – elismerés és köszönet illeti.

Zsidei János „Zsono”

P.S.: Cikkem összeállításához Harka Zoltán,
Pignon, és Rózsa Gábor nyújtott segítséget, kö-
szönöm.
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A Kassai Nemzeti Filharmónia és a Szt. Cecília Kar
a Pohoda fesztivál nagyszínpadán a Rekviemet játssza

Kiszintezett színpadalap az EFOTT-on



A Miskolci Nemzeti Színház meghívására a
Magyar SzínházTechnikai Szövetség az idén
esedékes színháztechnikai találkozóját és kis
kiállítását Miskolcon tartotta. Tekintettel ar-
ra, hogy idén október 1–3. között a Hang-
foglalás 2010. Hangszer – Hang – Fény – Stú-
diótechnikai kiállítás mellett a Sceni-Tech
2010. kiállítás is ott lesz a Syma Csarnokban
Budapesten, ezért Miskolcon a hangsúly a
szakmai találkozón, a Színháztechnikai Fóru-
mon és ezzel együtt a Színházi Mûszaki Ve-
zetôk Országos Tanácskozásán volt.
A Színháztechnikai Fórum már évek óta a

szakmai továbbképzést jelenti. Most is igen

gazdag és érdekes elôadás-sorozaton vehet-
tek részt a rendezvény látogatói. Két párhu-
zamos szekcióban 16 elôadás hangzott el
másfél nap alatt. Bár az elôadások szakterüle-
tek szerint voltak csoportosítva, hogy az
egyidejûség elkerülhetô legyen, így is meg-
osztotta a közönséget a párhuzamosság.
Hét cég mutatta be újdonságait a látogatók-
nak.
A találkozón került megrendezésre a Szö-

vetség idei rendes közgyûlése is, melynek fô
témája a szövetség elkerülhetetlen megújulá-
sa volt. Bár a látogatók száma minden eddi-
gi rendezvényét felülmúlta, még mindig ke-

vés aktív színházi mûszaki volt a látogatók
között.
A Miskolci Nemzeti Színház jó vendéglátó-

nak bizonyult, és ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a rendezvény nemcsak hasznos és sike-
res, de jó hangulatú is volt.
A színháztechnikai találkozó és kiállítás

szakmai programjain túl a fórum résztvevôi
és a szervezôk egy nyilvános programra is
várták a színháztechnikai megoldások iránt
érdeklôdô közönséget: a Nagyszínházban
hang-, fény- és színpadgépészeti bemutatót
tartottak számukra. Errôl így számolt be az
Észak-Magyarország címû megyei napilap:

2010. május 26-27.

SZÍNHÁZTECHNIKAI FÓRUM – MISKOLC 
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Ôrültek a függöny mögött
Középiskolások tömege a Miskolci Nemzeti
Színház bejárata elôtt. Hétköznap, délelôtt
fél 11-kor?! Ugyan miféle elôadásra várakoz-
nak? Mindenképpen rendhagyóra. Már csak
amiatt is, hogy ezúttal színészek nem lépnek
színpadra, tudjuk meg a Magyar Színház-
Technikai Szövetség elnökétôl (hajtókáján
ott a névjegye). Kiss István elégedetten

szemléli, amint a földszinti széksorokat meg-
töltik a fiatalok.
– Szövetségünk kétévente rendezi meg or-

szágos találkozóját, mindig másik hazai szín-
házban. Idén a Miskolci Nemzeti adott ott-
hont. Viszont most elôször illesztettünk a
programunkba ilyen bemutatkozó, volta-
képp kísérleti elôadást. Elsôsorban a középis-

kolás diákokat céloztuk meg vele, hátha ezen
kevésbé ismert oldalának megismertetésével
közelebb vihetjük hozzájuk a színházat.

A gyertyától a máig
A színpadra lépô Szabó-Jilek Iván – az MSZTSZ
ügyvezetôje – is azt hangsúlyozza: az elkövet-
kezendô egy óra „kirándulás a színpad mö- ➤

Halasi Imre a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója megnyitja
a rendezvényt. Balra Pál Tibor produkciós igazgató,
jobbra Kiss István MSzTSz elnök.
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götti világba”. Felsorolja, ki mindenki munkál-
kodik a háttérben egy-egy darab megszületé-
se elôtt és közben, sôt utána. Beszél arról: a
technika mennyire meghatározója a színját-
szásnak. Milyen szoros az összefüggés például
a fénytechnika fejlôdése és a színjátszás stílusai
között, a gyertyától a gázlángon át egészen a
digitális komputer által vezérelt elektromos vi-
lágításig. Ezzel mintegy felkonferálja a show-
nak nevezett bemutatót. A kozmikus hatás
nem csupán a szememre és fülemre, de teljes
lényemre ható. Hátrafordulok: az elôbb a hát-
térhangok kifejezés hallatán még tehénbô-
gést, kutyaugatást utánzó kamasz is tátott
szájjal adja át magát az élménynek.
A következô három elôadó a hang-, a szín-

padi gépezetek és a fénytechnika kulisszatit-
kaiba külön-külön avat be. Megtudjuk, hosz-

szú a sor, míg a szél imitálásához alkalmazott
forgó kefétôl és ponyvától eljutottunk a mic-
roportokig, a modern hangsugárzókig, a le-
des fényvetôkig, szárazjég effektig, egyebe-
kig. Munkáját gyakorlati példákkal is illusztrál-
ja Simon Ottó, – a Weöres Sándor Színház,
Szombathely – fény- és hangtárvezetôje.
S ugyan ki gondolta volna, hogy a színházgé-
pészet ennyire veszélyes üzem. Barna János, a
Színpad- és Emelôgéptechnikai Kft. ügyveze-
tôje arra hívja fel a figyelmet, hogy 10-20
tonnás szerkezetek mozognak a színpadon az
emberek feje felett, hangtalanul, illetve a lába
alatt, elôírás szerint láthatatlanul?! Ráadásul –
ami húsz éve még elképzelhetetlen volt – elô -
re programozható módon! Ma már akár 100
elôadás 100 képét lehet elôre beállítani. Bö-
röcz Sándor, az MSZTSZ alelnöke (Lisys Fény-

rendszer Zrt.) gyakorlatban is bemutatja az
elképesztô lehetôségeket. Azonban a „katar-
zist” a nézôkbôl mégis egy nagyon is emberi
közlés váltja ki: az imént látott 3 perces, csak
ezen egyszeri alkalomra szánt, úgymond rög-
tönzött show 8-10 ember egész éjszakai
munkájának eredménye. A Pelyhe Kft. lelkes
és áldozatkész munkatársainak meg kellett
várniuk az elôzô esti elôadás végét, hogy hoz-
záláthassanak, s csak percekkel a színház ajta-
jának feltárulása elôtt készültek el vele...
A megilletôdött csendben megismételik a

produkciót. Minden hajszálra ugyanaz, mint
az elején. Talán csak mi élvezzük már más
fejjel. A felcsattanó taps pedig ezúttal inkább
annak a bizonyos láthatatlan „ôrült csapat-
nak” szól.

Szalóczi Katalin
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Varannai Orso
lya (avasi gimn

ázi-

um): Elképesztô
, mennyi munka

 van

egy-egy színház
i elôadás mögö

tt. Jó

volt belelátni. A
z viszont nagyo

n za-

vart, ahogy né
melyek viselked

tek a

nézôtéren.

Irlanda Sára (avasi gimnázium): No-
ha a nagybátyám is itt dolgozik, az ô ré-
vén inkább a színház zenei részérôl voltak
eddig ismereteim. A látottak-hallottak
alapján azt szûrtem le: a mûszaki háttér
legalább annyira fontos része egy elô -
adásnak, mint a színészi játék.

Erdôsi Kinga (avasi gimnázium):Összességében volt rám hatással. Tuda-tosodott bennem, mennyire fontos, tulaj-donképpen nélkülözhetetlen a színház-ban a mûszakiak csapata és a technika.

Szûcs Anna (a
 Kandóból): L

ány lé-

temre engem ér
dekelnének még

 a külön-

féle színháztechn
ikai eszközök is. 

Nem le-

hetetlen, hogy il
yen irányt vesz a

 pályám.

Különösen, hogy
 a nagybátyám i

s a szín-

házban dolgozik
 hangosítóként. 

Baffi Brúnó (a Kandóból): Na-gyon tetszettek a fényeffektek.Mûszaki érdeklôdésû lévén eddig isfigyeltem ezekre, fôként koncerte-ken, ezután még inkább. Tóth György (a Kandóból): Fô-
képp a hangtechnikai rész érdekelt,
fôként, hogy magam is foglalkozom
ilyesmivel. 

Gombos Zsuzs
anna diák (ava

si gimnázium)
: Bár

rendszeres szính
ázlátogató vagyo

k, és érdekel is a 
szín-

ház világa, edd
ig sosem gond

oltam bele, me
nnyi

munka van egy-
egy színházi pro

dukció mögött. 
Hány

ember dolgozik 
azért, hogy létre

jöjjön egy másfé
l órás

produkció! Szin
te meghatódtam

, hogy most is, 
csak

azért, hogy a m
i kedvünkért be

mutassanak egy
 pár

perces show-t, k
épesek voltak itt

 tölteni az egész
 éjsza-

kát. Szívesen m
egismerkednék 

mélyebben is a
 szín-

háztechnika vilá
gával, jó volna, h

a lehetôséget bi
ztosí-

tanának arra, ho
gy kisebb csopo

rtokban bepillan
thas-

sunk a világítás- 
és a fénytechnik

a, a gépészet mû
hely-

munkájába, ma
gába a folyama

tba. Úgy gondo
lom,

ilyen lehetôségg
el csak azok a d

iákok élnének, a
kiket

igazán érdekel. 

Megkérdeztük:  „Milyen hatással volt rád a bemutató?”
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Szinte hihetetlen, hogy – ma már – egy 1962-
ben használt színházi fényszóró muzeális tárgy
lett! A 70-es évek elején életre kelt diszkótech-
nikáról már nem is beszélve.  Az elmúlt évtize-
dekben mindenki boldogan dobta el régi vilá-
gítási- és hangeszközeit, ha sikerült új, még
többet tudó berendezésekhez hozzájutnia.
A Zaj Rendszerház kezdeményezése ezért hi-
ánypótló, mert elsô ízben kísérelte meg ösz-
szegyûjteni a közelmúlt stúdió-, színház- és
diszkótechnika tárgyi emlékeit. A kezdeménye-
zés azt igazolta, hogy vannak fanatikusok, akik
gyûjteni kezdték ezeket az „ôskövületeket”. Fi-
gyelemre méltó és nem könnyû vállalkozás volt
Fazekas Tamástól, hogy összegyûjtse a fény- és
hangtechnika matuzsálemeit.
Természetes, hogy a kiállítás elsô, hangsú-

lyos bemutatóterme a diszkó elsô berendezé-
seit mutatja be. Ezek 30-40 éves története
még nem vész a múlt homályába. DJ-pultok,
hangfalak, villódzó fényeffektek házilag barká-
csolt példányai láthatók. A diszkófények fejlô-
dése a tükörgömbtôl, az UV effekteken, a
hangvezérelt „fényorgonákon” át a futófénye-
kig terjedt a 70 évek végéig. Megjelentek a
füstgépek, majd a háromdimenziós effekteket
kirajzoló színes, mozgó spotlámpák és az új
mûfaj céljára – a táncolók vizuális sokkolására –
hihetetlen széles választékban készültek a bo-
nyolult optikai rendszereket és sok motort tar-
talmazó diszkólámpák. A fizikai sokkoláshoz
persze a fényen kívül a nagy – fülsiketítô és
hasba vágó – hangerô is kellett. Ehhez speciá-
lis mélysugárzókra, többutas hangfalakra, erô-
sítôkre volt szükség. A kiállításon látható a Ne-

oton Família egyik elsô erôsítôje. Ma már egy
diszkó elképzelhetetlen szkennerek, intelligens
és robotlámpák nélkül, ahol a színváltás, gobo-
csere, mozgások mind automatizálhatók.
Tovább sétálva a hangosítás néhány törté-

nelmi berendezését tekinthetjük meg. Ez már
egy nagyon széles terület, amelyik sokkal na-
gyobb múltra tekint vissza. A szervezôknek ne-
héz volt szelektálni: stúdiótechnikai keverôpul-
tok, monitorhangfalak, mikrofonok éppúgy
láthatók, mint a koncertek hatalmas hangosí-
tási igényét kiszolgáló eszközök. A még fellel-
hetô régi csöves erôsítôk, régi hangkeverô pul-
tok, hangfalak, mikrofonok, magnók kerültek
bemutatásra következetes koncepció nélkül.
A kiállítás utolsó részében a színpadvilágítás

néhány matuzsálemi darabját láthatjuk. Sajnos
csak az esetlegesen összegyûjthetô tárgyakat,
néhány régi Halász, Hódmezôvásárhelyi, FITE
fényvetôt, a Pani licenc alapján a Konverta ál-
tal gyártott gépeket, ezek közül több Pelyhe
János gyûjteményébôl való. Maga  „A színpad-
világítás és látványtechnika nevezetes idôpont-
jai” tabló adatai is túlzottan nagyvonalúak, en-
nél sokkal gazdagabb volt a – II. világháború
utáni – színpadvilágítás története. A miskolci
Színháztörténeti Múzeumban szerencsére lát-
ható az angol Strand Electric autótranszformá-
toros, elektromechanikus fényszabályozó ve-
zérlôpultja a „fényorgona”. Ez a Miskolci Nem-
zeti Színház újjáépítésekor került be az ország-
ba, az 50-es évek elején. Késôbb, még ha
rendkívül szegényes és korlátozott volt is a
színházak világítási eszközparkja, sok erôfeszí-
tés történt a helyzet jobbítása érdekében. Hiá-

nyoltam a színházi fényszabályozó berendezé-
sek hazai fejlesztését bemutató részt, és jó lett
volna néhány – ma még egy-egy helyen felta-
lálható – transzduktoros vagy tirisztoros fe-
szültségszabályozó fiók kiállítása. Külön téma
lehetne a tévéstúdiók világítási eszközeinek
története is.
Nem a kiállítás szervezôinek akarok szemre-

hányást tenni, hanem magunknak, a színház-
technikával foglalkozó szakembereknek. Soha
sem fordítottunk kellô figyelmet a régi techni-
kai eszközök megmentésére vagy megôrzésé-
re. Bár voltak erre egyedi kezdeményezések.
A 70-es években élt még Gálusz Miklós, aki
ugyan a Budapesti Elektromos Mûveknél dol-
gozott aktív korában, és ott egyik feladata az
Operaház energiaellátásának biztosítása volt.
Így ismerte meg a színpadvilágítás rejtelmeit,
amelyek rabul ejtették. Nyugdíjas korában kez-
deményezôje és aktív résztvevôje volt a Bp.
VII., Kazinczy u. 21. alatt létrehozott Magyar
Elektrotechnikai Gyûjtemény létrehozásának,
amelyet 1982-ben múzeummá nyilvánítottak.
Neki is csak pár színpadvilágítási emléket sike-
rült megmenteni, pl. egy fából készült szenes
fejgépet. Volna tehát hely, ahol ezeket az em-
lékeket talán befogadnák és megôriznék.
A Zaj3 Pro Plasa-ban (Budapest XIV. ker., Ko-

máromi út 11. alatt) még megtekinthetô az
Annotech kiállítás szeptember végéig. Minden
érdeklôdônek csak javasolni tudom meglátoga-
tását, már csak a technikatörténeti értékeink
megmentése, lelkiismeretünk felébresztése mi-
att is.

Szabó-Jilek Iván
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Annotech
Hang- és fénytechnikai kiállítás a régi idôkbôl

Az ARX neve minden bizonnyal sokaknak is-
merôs lehet már, különösen azoknak, akik
stúdiókban és élôhangosítási környezetben
dolgoznak, akik pedig még nem hallottak ró-
la, azoknak az alábbiakból az is kiderülhet,
hogy a patinás gyártó milyen termékekkel
lesz jelen a magyar proaudiós piacon. 
Az ARX tradicionális ausztrál cég, amely

roppant büszke arra, hogy kizárólag saját ha-
zájában, kézzel készíti készülékeit. Kínálatuk-
ban, a stúdiókban, élô hangosításban és ins-
tallációs környezetben is könnyen használha-

tó, megbízható és nem utolsósorban kiváló
mûszaki paraméterekkel rendelkezô csúcska-
tegóriás berendezések szerepelnek. Termé-
keik között EQ-k, kompresszorok, limiterek,
gate-k, Di-boxok, splitterek (elektronikus és
transzformátoros), USB-s Di-boxok, mikrofon
elôerôsítôk, rackes vonal- és mikrofon-keve-
rôk, fejhallgató erôsítôk, szimmetrizáló és
aszimmetrizáló eszközök is megtalálhatók.
A berendezésekre összességében jellemzô a
kiváló komponensek használata a világos és
könnyen áttekinthetô, ergonomikus kialakí-

tás, könnyû kezelhetôség és az idôtálló masz-
szív kivitel.
Az idei ProLight & Sound kiállításon meg-

kezdett tárgyalások után májusban állapod-
tunk meg az ARX-szel a kizárólagos magyar-
országi képviseletrôl.
Az ARX-termékekrôl további információk a

www.interton.hu/retail/arx linken találhatók.
Akik ennél többre is kíváncsiak az ARX ké-

szülékeivel kapcsolatosan, azokat szeretettel
várjuk a Hangfoglalás kiállításon 2010. októ-
ber 1–3. között az Interton standján.

ARX kizárólagos magyarországi
képviselete az Intertonnál



A Szcenográfusok, Színháztechnikusok és
Színházépítészek Nemzetközi Szervezete
(OISTAT) Színházépítészeti Bizottsága nyolca-
dik alkalommal hirdeti meg az OISTAT Nem-
zetközi Színházépítészeti pályázatát (TAC). Az
ötletpályázatra egyetemi hallgatókat és fiatal
színháztechnikusok jelentkezését várják. A pá-
lyázati program beépíthetô az építészeti és
mûszaki egyetemek, fôiskolák következô sze-
meszterének képzési programjába. A pályázat
eredményhirdetésére és a kiválasztott pá-
lyamûvek bemutatására a Prágai Quadrienná-
lén kerül sor 2011-ben.
A pályázatnak az a célja, hogy bemutassa az

elôadó-mûvészeti létesítmények létrehozásának
nehézségeit, elôsegítse a tervezési problémák
részletes feltárását. Az elôadó-mûvészet (opera,
zene, színház, tánc-hangversenyek, és más for-
mák) terei leggyakrabban erre a célra épített
épületekben találhatók. Bár mindig szükség
lesz ezekre az épületekre, egyre nô az igény a
meglévô más épületekben és más környezet-
ben tartott elôadások iránt. Ezek a „megtalált”
terek gyakran különleges atmoszférát jelente-
nek egy-egy speciális produkcióhoz. Az ide ren-
dezett különleges elôadások bemutatása nem
lehetséges a hagyományos színházépületben,
annak ellenére, hogy híján vannak a színház-
technikai felszereléseknek. Ezeket a helyszín
adottságaihoz kell kialakítani, összhangban az
elôadással, egyedi megoldásokkal, elvetve a ha-
gyományos formákat. Ezek azok az alapkérdé-
sek, amelyekre választ vár ez a pályázat.
A pályázatban szereplô helyszín a Prague

Crossroads, korábban a Szent Anna-templom,
mely 2011-ben a PQ Színházépítészeti Szek -
ciójának a helyszíne lesz. Ez az épület fontos
mûemléke Prágának, és védettség alatt áll.
Eredetileg gótikus templomnak épült, és idô-
közben kulturális központtá alakították át. Az
épület a prágai Nemzeti Színház kezelésében
van.  A pályázat a „Prágai Keresztút elôadóte-
rei ma és a jövôben” kérdésre keresi a válaszo-
kat. A Szent Anna-templom tervrajzai és fény-
képei a TAC honlapjáról az OISTAT website-já-
ról tölthetôk le. A pályázattal kapcsolatos kér-
déseket – angol nyelven – a TAC2011@ois-
tat.org címre kell beküldeni.
A pályázó szabadon dönthet arról, hogy a

meglévô épületet tervezi át, vagy új létesít-
ményt tervez helyette. Tervezhetô egy új épü-

let vagy egy idôszaki installáció is. A pályázat
ötletpályázat, a tervezett létesítményt nem kí-
vánják megépíteni. A pályázókat arra bátorítják,
hogy olyan pályamûveket adjanak be, amelyek
didaktikus, innovatív és kísérleti megoldásokat
mutatnak be. A kiírók arra szeretnék ösztönöz-
ni a pályázó csoportokat, hogy a munkába
vonják be a fiatal – tanulmányaikat folytató –
rendezôket, díszlettervezôket, színészeket, ze-
nészeket és színházi mûszakiakat. A pályázat
egyik célja éppen a különféle színházi szakmák
közötti kommunikáció megteremtése.
A négytagú nemzetközi építészekbôl álló

bírálóbizottságba gyakorló színházi szakem-
bereket is meghívnak. A pályázat elsô helye-
zettjének díja 5000 euró, a második díj 2500
euró, a harmadik 1000 euró. További három
pályázatot egyenként 500 euró díjjal jutal-
mazzák. Ezenkívül még néhány pályázatot di-
cséretben részesítenek. A pályázaton való
részvételi díj 50 euró pályamûvenként. 
A díjnyertes és legalább 25 kiválasztott pá-

lyamûvet ebben az épületben fogják kiállítani
a PQ 2011 alatt. Ez különleges kölcsönhatást
jelent majd az épülettel, és kiemelkedô hely-
színévé fog válni a szcenika nagy nemzetközi
seregszemléjének. A PQ 2011 gazdag és szí-
nes eseményeire ellátogató pályázóknak lehe-
tôségük lesz számos szakmai megbeszélésen,
rendezvényen részt venni a világ minden tájá-
ról idesereglettekkel együtt.
A pályázat lebonyolításának idôpontjai:
2010. július 1. A pályázati kiírás megjelente-

tése.
2010. október 1. A kérdések feltevésének

határideje.
2011. március 11. A pályázatok postázásá-

nak és a részvételi díj befizetésének határideje.
2011. március 25. A pályázatok beérkezésé-

nek végsô határideje.
2011. március 30. – április 13. Zsûrizés.
2011. április 16. A díjnyertesek kihirdetése.
2011. június 16–26. A díjnyertes és a váloga-

tott pályamûvek kiállítása Prágában, a PQ alatt.

Az OISTAT Építészbizottságának tagjai fel-
ajánlják konzultációs segítségüket – a pályáza-
ton részt vevô – építész hallgatóknak.
További információk olvashatók a pályázat-

ról a http://www.pq.cz/en/architecture.html
és a http://www.oistat.org honlapokon.
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Nemzetközi színházépítészeti
ötletpályázat
8th OISTAT THEATRE ARCHITECTURE COMPETITION 2011



A technika újabb lehetôséget kínál a nálunk is igen népszerû és köz-
kedvelt, többnyelvû színházi szótár kiadására és használatára.
A nyomtatott és bekötött kis könyvecske formátum mellett iPhone és
iPod formátumú kiadások is – ma már – elérhetôk.
A hagyományos, könyv alakban megjelent szakszótárak a követke-

zô nyelvi összeállításokban kaphatók:
Theatre Words LE (Light Edition)
Angol, francia és német nyelveket tartalmazza
Theatre Words WE (World Edition)
Angol, francia, német, olasz, japán, koreai, orosz és spanyol nyel-

vekkel
Theatre Words NE (Northern Europe)
Dán, angol, észt, finn, francia, német, izlandi, lett, litván, norvég,

orosz és svéd nyelvekkel
Theatre Words CE (Central Europe)
Bolgár, cseh, holland, angol, francia, német, magyar, lengyel,

orosz, szerb és szlovák nyelvekkel
Theatre Words GE (Gold Edition)
24 nyelvet tartalmaz: Bolgár, cseh, dán, holland, angol, észt, finn,

francia, német, magyar, izlandi, olasz, japán, koreai, lett, litván, nor-
vég, lengyel, román, orosz, szerb, szlovák, spanyol, svéd nyelvekkel.
A szótár svéd szerkesztôi – és sokan szerte a világban – 1988 óta

dolgoznak azon, hogy bôvítsék a nyelvek és a technikai kifejezések
számát. Ugyanakkor tartsák az eredeti célkitûzést: még használható,
praktikus formában állítsák össze azokat. Így születtek meg a fenti
alap változatok kötetei. A digitális nyomtatásnak köszönhetôen ma
már elérkeztek oda, hogy mindenkinek egyéni igénye alapján tudják
kinyomtatni és a 24 nyelv tetszôleges választékából összeállítani – a
megrendelô által kért nyelveken – a szótár egyedi (Personal Edition)
köteteit.
A technika rohamos fejlôdése új lehetôséget teremtett meg. Olle Sö-

derberg fôszerkesztô és kiadóvezetô és Tony Helinsky – aki a számítás-
technikai és grafikai tervezési munkákat végezte – nem kis büszkeség-
gel jelentette be, hogy már digitális, hordozható formában is le lehet
tölteni a szótárakat, amelyek a zsebben hordható iPod-on is használha-
tók. Jelenleg az alábbi iPhone vagy iPad változatok tölthetôk le:
Az öt iPhone kiadás
Theatre Words: iPhone Light Edition (LE)
Angol, francia és német nyelveket tartalmazza
Letölthetô:
http://itunes.apple.com/se/app/theatre-words-le/id375189168
Theatre Words: iPhone World Edition (WE)
Angol, francia, német, olasz, japán, koreai, orosz és spanyol nyel-

vekkel
http://itunes.apple.com/se/app/theatre-words-we/id375761047
Theatre Words: iPhone Northenn Europe Edition (NE)

Dán, angol, észt, finn, francia, német, izlandi, lett, litván, norvég,
orosz és svéd nyelvekkel
http://itunes.apple.com/se/app/theatre-words-ne/id375779581
Theatre Words: iPhone Central Europe Edition (CE)
Bolgár, cseh, holland, angol, francia, német, magyar, lengyel,

orosz, szerb és szlovák nyelvekkel
http://itunes.apple.com/se/app/theatre-words-ce/id375782942
Theatre Words: iPhone Gold Edition (GE)
24 nyelvet tartalmaz: Bolgár, cseh, dán, holland, angol, észt, finn,

francia, német, magyar, izlandi, olasz, japán, koreai, lett, litván, nor-
vég, lengyel, román, orosz, szerb, szlovák, spanyol, svéd nyelvekkel.
http://itunes.apple.com/se/app/theatre-words-ge/id375759579
Az iPhone kiadások az Apple Store fenti linkjein rendelhetôk meg

és tölthetôk le.
Talán kevéssé ismert, hogy a Theatre Words iPhone változatához

nincs szükség egy iPhone készülékre. A program tökéletesen fut a
leg olcsóbb érintôképernyôs  iPod készüléken is. (Egy okkal több,
hogy szert tegyünk rá.)
Az iPod Touch egy fantasztikus, kis zsebben hordható készülék.

Szokásos szolgáltatásain túl kezelni tudja akár a 24 nyelvû, GE nyom-
tatott változatát is az olasz kiegészítéssel. Ehhez nincs szükség inter-
netkapcsolatra. A nyomtatott változat teljes anyaga a nyomtatott ki-
adás egyharmad súlyával és méretével! Azon túl, hogy vékonyabb,
kisebb, könnyebb, jobban kezelhetô, még az ára is alacsonyabb!

A nyomtatott szótárak mindegyik változatának az ára 90 USD, míg
az iPhone Gold Edition ára csak 50 USD.
A visszajelzések alapján még tovább fejlesztik a képek felbontását.

Természetesen a jövôben is gyarapítják a szótár szókészletét, a frissí-
tések ingyen letölthetôk lesznek. A szótár használatával kapcsolatos
minden észrevételt, javaslatot várnak a szerkesztôk, hogy tovább tö-
kéletesítsék a színházi szakszótárt.

További információk elérhetôk:
http://www.theatrewords.com
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Színházi szótár - Theatre Words



A színház sokszor átépített épületének labirin-
tusában Max Keller elôször saját birodalmába,
az egyik felsô emeleten lévô irodájába vezet.
A „Faszination Licht” és a „Light Fantastic” ép-
pen kiszállított új kiadásának kisebb kupacai lát-
hatók a földön, mellettük az elôzô kiadás angol,
kínai és orosz verziói. A falon színpadi elôadá-
sok fotói, skiccek, tervek, számtalan iratrendezô
látható és – költözködéshez dobozok. Max Kel-
ler csomagol, a szezon végével befejezi, utolsó
színházi elôadásának világítását tervezte most.

Keller Úr! Áprilisban volt 65 éves, a „Fa-
szination Licht” negyedik kiadása jelent
meg, és egyidejûleg bejelentette, hogy az
„aktív szakmai életbôl” visszavonul. Más
színházi emberek ebben a korban még
újból nekilendülnek. Ön miért fejezi be?

Max Keller: Két oka van ennek. Az egyik az,
hogy két évvel ezelôtti hajóvásárlásommal felké-
szültem életem alkonyára. A másik ok pedig az,
hogy az itt hamarosan esedékes intendánsvál-
tásnál már nem igénylik az együttmûködése-
met. A rendezô számára túlságosan tapasztalt
és túl öreg vagyok, bár el kell mondanom, hogy
ô ugyanannyi idôs, mint én. Az évtizedek során
sok mindenre szert tettem, amit még jól tudnék
használni. De nem akarom erôltetni, az utóbbi
idôkben keserû tapasztalatokat is szereztem. Ép-
pen ezért ideje, hogy valami másba kezdjek.

Munkáját öt évvel ezelôtt készített
részletes interjúban mutattuk be. Most
még egyszer szeretnénk mérleget von-
ni. 32 éven keresztül dolgozott a mün-
cheni Kammerspiele Színházban. Mi
ösztönözte arra, hogy a világ színhá-
zaiba tett néhány kirándulás ellenére
hû maradjon ehhez a színházhoz?

Annak idején Berlinben tízéves munkával fel-
építettem egy színházat. Tudtam, hogy milyen
hosszú idôbe telik a világítási tár kiépítése, tel-
jes kialakítása, a struktúrákhoz való igazítása,
az anyagok beszerzése. Mire az ember mind-
ezt összehozta, elment tíz év. Amikor minden
az ember kezében van, minden a rendelkezé-
sére áll, akkor szeretné a sikereket is learatni!
Most azokkal az anyagokkal dolgozhatom,
megvannak azok az emberek, akikkel szívesen
dolgozom. Sehol máshol nincsenek jobb mun-
kafeltételeim az itteninél. De a ház kicsi, és né-
ha nagyon jól jön egy kis kirándulás.

A Kammerspiele Színház így teljes egé-
szében az Ön mûvészi orientációjára és
az abból keletkezô technikai igényre
van beállítva?

Igen, berendezhettem világítási tárunkat, a
fény mint eszköz itt természetes jelentôséget
kapott, az ehhez szükséges technikát elfogad-
ják. Itt megfogalmazódott egy bizonyos igény
a világítással szemben, és ez biztosan így ma-
rad a következô generációnál is.

Folyamatosan együtt dolgozott Dieter
Dorn rendezôvel és Jürgen Rose díszlet-
tervezôvel. Ez láthatóan jól mûködött.
A világítástervezô is egyenrangú part-
ner lett, legalábbis az eredmények ezt
a benyomást közvetítik.

Igen, ez így van, azonos volt az ízlésünk, és eb-
bôl mindnyájan profitáltunk. Dieter Dorn nagy
szabadságot engedett nekem, Jürgen Rose pe-
dig olyan díszleteket épített, amiket valóban vi-
lágítani is lehetett. Ez ugyanis nincs mindig így!

Ez 1968-ban kezdôdött, és egybeesett
a rendezôi színház elôretörésével. A pro -
dukciókat erôteljes mértékben a rende-
zô megközelítésmódja határozta meg.
Ön milyen befolyást tudott gyakorolni
itt a munkájával?

Sokat dolgoztam azon, hogy a színházban a
fény nagyobb jelentôséget kapjon. Ez nekem
nem sikerült. A világításra továbbra is szolgál-
tatásként tekintenek. Alapvetôen nem folytat-
nak párbeszédet velünk. Csak egyetlen díszlet-
tervezôt ismerek, akivel egy hullámhosszon
tudtam dolgozni. Ez Frank Schlößmann volt.
Véleményt tudtunk cserélni az egyes színpad-
képekrôl, és ô a színpadképeket is hozzáigazí-
totta a világításhoz.

Világítástervezés –
egy új mesterség

A szülôvárosában, Baselben 19 éves
korában kezdett munkássága olyan
idôszakot fog át, amelyben technikai-
lag és mûvészileg elképzelhetetlenül
sok minden megváltozott. Az új lehe-
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A világítástechnika Németországban Max Keller névével egyenlô. Nemcsak munkájával, hanem könyveivel és DVD-ivel is mérték -
adó egyéniség, aki a produkciók színrevitelében a fény számára egyenrangú szerepet harcolt ki. Legalábbis sikerei alapján az
ember így gondolná. De a valóságot a világítástervezô másképpen látja: „A recenziókban és a produkciók ismertetéseiben a
fény nem játszik szerepet, a rendezôk és a díszlettervezôk csak ritkán állnak szóba velünk” – von keserûen mérleget. Utolsó
színpadvilágítás-tervezése – a müncheni Kammerspiele Színház elôadása – búcsúlátogatásra nyújt alkalmat.

Fény

MAX KELLER

Max Keller Baselben született. Színpad-világosítói tanulmányai után elôször Berlinben dolgozott,
fôvilágosítóként a Staatliche Schauspielbühnénél. 1975-tôl egyre inkább elkötelezte magát a „vi-
lágítástervezôi” szakma elismertetése mellett. Ebben a minôségében szerzôdtette a müncheni
Kammerspiele. Max Keller több mint 30 évig dolgozott ott világítástervezôként és a világítási tár
vezetôjeként. A világ sok nagy színházában és operaházában kapott közben megbízásokat. Épí-
tészeti fényinstallációkkal és ipari fénykoncepciókkal Max Keller munkája a színházon kívül is
megmutatkozott, és öregbítették hírnevét. Tudását nemcsak a színházi gyakorlati képzésben, de
számos elôadás, szeminárium és szakkönyv keretében is továbbadta. A most negyedik kiadásban
megjelenô „Faszination Licht” címû alapmunkája folyamatosan bôvült, és már több nyelvre le-
fordították. Munkáját több kitüntetéssel is elismerték. 1993-ban megkapta a müncheni színházi
díjat, 2001-ben a Golden Pen-díjat, valamint a Distinguished Achievement Award in Lighting De-
sign elismerést. Az Opust – német színházi díj – 2005-ben adták át részére.

Búcsúlátogatáson Max Kellernél „Krieg”: a fény határozza meg a színpadi képet.
Az elsô részben egy 2 m széles színpadcsík

a sötétben



tôségek használatát a mai napig nem
tanítják Németországban sehol. Az Ön
színházában a képzés mindenekelôtt
gyakorlati. Tulajdonképpen milyen a
jó világítástervezô?

A mûvészet nem megy technika nélkül, tech-
nika szükséges a mûvészethez. Az embernek a
technika teljes választékát ismernie kell, hogy
az eszközöket használni tudja, ismernie kell,
hogyan mûködnek azok. Minden túl még az
emberekkel is tudni kell bánni, hogy a rende-
zôk és a díszlettervezôk higgyenek az ember-
nek, mert különben nincs esélyed.

A „Keller-fény” – a csúcspontok

Térjünk vissza a mérleghez. Mely pro-
dukciók voltak a legfontosabbak az
Ön számára?

Az elsô fontos színpadra állítás a „Die Zofen”
volt a Schlossparktheaterben. Az egyik ottani
híres díszlettervezô kijelentette, hogy mindent
sárga megvilágítással szeretne. Én azt mond-
tam, hogy az nem megy, kéknek kell lennie.
Mindkettôt kipróbáltuk, és nekem lett igazam.
Számomra ez nagy siker volt, mert az akara-
tomnak érvényt tudtam szerezni. Képanyago-
mat végignézve az „Arthur király” nagyon jó
volt a bregenzi Festspielhausban (1996), mely-
nek díszlettervezôje Herbert Kapplmüller volt
(rendezô: Günter Krämer). Ez olyan színpadkép
volt, ami – pozitív értelemben – fejbe kólintot-
ta az embert! Esztétikai szempontból nagyon
fontos volt a „Schlusschor” (1991, rendezô:
Die ter Dorn, színpadkép: Jürgen Rose). Ez volt
az elsô alkalom, hogy nagy átlátszó teret építet-
tünk, melyet indirekt világítottunk meg. Hosz-
szú-hosszú fejlesztési munka volt. Ebben nem
mi voltunk az elsôk, Appia már szintén megcsi-
nálta ezt. A látványban, a minôségileg új nap-
fénylámpákkal (HMI), abban volt valami! Ez a
térképzés egészen kicsiben kezdôdött, és a
„Trisztán és Izoldával” zárult a New York-i MET-
ben (1999). Ott a teret nemcsak kifehérítettük,
hanem a szerelmi jelenetben vörösbe mártot-
tuk. Ez volt az utolsó közös munkám Dieter

Dornnal és Jürgen Rose-zal, de egyúttal a leg-
jobb is. A napfénydinamika szempontjából fon-
tos számomra a „Zerbrochener Krug” 1987-
bôl. Vásároltam három darab 12 kW-os HMI
fényvetôt, és mindegyik ablak mögé egy ilyen
gépet állítottam, és az ablakon keresztül történt
a világítás, ahogyan az a valóságban is van.
Ezek voltak azok a mérföldkövek, amelyek a
„Keller-fény” hírnevét megalapozták.

Technológiák

Az elsôk egyike volt azok között, akik
a napfényt és ezzel az ipari megvilágí-
tást a színpadra alkalmazva fejlesztet-
ték. Akkoriban ez még igazi fejlesztést,
úgymond „barkácsolást” jelentett. Ho-
gyan nôtt ki kézzel megalkotott eszkö-
zeibôl az új iparág? Még akkor is, ha
Keller-fényszóró nincs …

A Keller-fény van (mosolyog …) Ennek legfon-
tosabb eleme a HMI-fényvetô, az elsôk egyike
voltam, akik ezzel kísérleteztek. Nagyon fárad-
ságos volt, a fényszórók nem voltak megfelelô-
ek, a lámpák nem voltak elég jók. Az OSRAM
itt ült az egyik oldalon, az ARRI a másikon, és
nem beszéltek egymással. Elôször mindegyi-
kükkel külön-külön beszéltem, és mindent
megmutattam nekik a színházban. Kb. 15 év-
vel ezelôtt az ARRI és én kidolgoztunk egy al-
kalmas színházi fényszórót, a Lichttechnik cég-
gel pedig színváltót és sötétítô blendét fejlesz-
tettünk ki. Ezek voltak az elsôk, amelyekbe
nagy színváltók voltak beépítve. Kezdetben
ezeket magam barkácsoltam. Mindig tudtam,
mit akarok, és azt is, hogy mi megy, és mi nem
megy. Akkoriban messzire jutottunk.

A mozgófejes fényvetôkrôl öt évvel ez -
elôtt azt mondta, hogy a „billegô vöd-
rök” túlságosan hangosnak, és fényük
túl imbolygó, mindenekelôtt a prózai
színházak számára. Változott-e a véle-
ménye azóta?

Igen, most is használok ilyet, és olyan helyeken
építem be ôket, ahová nem egyszerû eljutni.

A technika fergeteges változáson ment keresz-
tül. Felületmegvilágításra használom ôket,
most a koncepció részét képezik, fôleg mert
már vannak ventilátor nélküliek. Az ipar nehe-
zen adta be a derekát. Soha sem választanék
egyetlen fajta fényt, a keverésben rejlik a lé-
nyeg! – Csak kevés kivétel akad.

Mi a helyzet a LED-del?

A fényük nem szép, az világoskékes fény. Most
olyan blokkokat vásároltam magamnak, ame-
lyekkel fényszórót és fényblokkokat tudok ösz-
szeállítani. Nem keletkezik hô, ami nagyon jó.
Nemrég láttam olyan fényvetôket is, amiknek
a minôsége egészen figyelemreméltó volt. Bár
a fejlôdés nagyon gyors, még sokáig fog tarta-
ni, amíg ezek teljes értékû fényvetôként hasz-
nálhatók lesznek.

Búcsú és kitekintés

Látogatásom apropója a „Krieg” be-
mutatója, mely utolsó munkája a ház-
ban. Itt van egy olyan színpadkép,
amit elôadásában is említ, ahol tulaj-
donképpen nincs semmi olyan, amit vi-
lágítani lehetne. Az elsô részben a szín-
pad kb. 2 m széles színpadcsík, mögöt-
te pedig deszkafal van. 

Azért választottam ezt a produkciót, mert is-
mertem a rendezôt, Armin Petrast. Sok kollé-
gával ellentétben alapvetôen nem sok elôadás
világosítását csináltam magam. Minden fôvilá-
gosítóm két produkció világosításán dolgozik,
nekik is meg kell kapniuk ezt a lehetôséget.
Az elsô résznél nem volt olyan sok változat,

tettem néhány javaslatot. A második részben a
tér mélysége volt fontos.

Itt egy hátrafelé emelkedô ferde tér volt,
hátul két nyílással, és ez a tér a világí-
tással, a fények beállításával kap életet.
Hogyan dolgozta ki a koncepciót?

A díszlettervezô bemutatott egy modellt, ez
volt az. A második résznél egyértelmû volt szá-
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„Trisztán és
Izolda” a New
York-i Metropolitan
Operaházban
(1999)

…az ablakon
keresztül történt

a világítás…
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momra, hogy ez csak a napfényszórókkal fog
menni. „Keller úr, lehet világosabb?” – ez volt
a rendezô egyik kérdése. Lágyítottam a HMI-
fényt, majd megszabadítottam a konverziós
szûrôtôl, amitôl aztán a hófehér fény keletke-
zett. Ezt nehéz megcsinálni, ez máshol szinte
alig fordul elô. 13 fényváltós fényvetôrôl van
szó. Itt kiváló világosítókkal és nagyszerû beál-
lítási eszközökkel rendelkezem. Ha nem isme-
rik a technikát, akkor nehézkes a dolog, ennek
mindig együttesen kell történnie.

Ez nagyon puritán elôadás volt, világos
nyelvezet, világos fény, csak ritkán egé-
szen finom zene, kivételesen semmi videó.

Igen, ma már a videó tulajdonképpen hozzá-
tartozik a színházhoz. Ez egyfajta divatjelen-
ség, ami néha jó is lehet. De a prózai színház
az prózai színház. A „Krieg” elôadásánál na-
gyon örültem, hogy csak a nyelvet hallottam,
egy nehéz, de szép nyelvet, és csak egész ke-
vés zenét. De az ilyen fajta prózai elôadással
nem lehet már telt házat elérni.

Elôadásában azt mondta, hogy a fény
és a zene ritmusa érdekli, ezt szeretné
átadni. Mit értett ez alatt?

A Bauhaus korában és valamivel utána a mûvé-
szek sokat vitatkoztak ezen. Számomra a fe-
jemben az operánál a fények nagyon szorosan
kötôdnek a zenéhez. Egyszer szívesen létrehoz-
nék egy olyan elôadást, ahol zene és hangzás
fénnyel párosulna, összeülnék egy rendezôvel,
és együtt fantáziálnánk. Elôször a fény lenne,
aztán a zene, vagy mindkettô együtt? Ezt nagy
kihívásnak érzem, ez az igazi mûvészet. Errôl
sokat olvastam, és ezen sokat dolgoztam.
A résztvevôk számára fantasztikus lenne, ha
minden tudást össze tudnánk hozni – a kom-
mersz helyett, amivel gyakran találkozunk.
Egyik premier után rögtön jön a másik, az em-
ber pénzt keres a vendégjátékokkal. De a szín-
ház feladata az is, hogy újat alkosson!

Ez talán mégsem hangzik teljes vissza-
vonulásként…

A könyvem kész, életmûvem kész, most kelle-
ne megkapnom az OPUS-t, de már birtokom-
ban van. Így bezárul számomra egy kör. Bát-
ran mondhatom, hogy mindig a megfelelô
idôben voltam a megfelelô helyen. Elkaptam
egy olyan izgalmas technikai áramlatot, és ki-
fogtam egy olyan idôszakot, amiben valóban
volt pénz. Talán hiba ezt abbahagyni, végül is

a tudás bôvül. De most nyáron elôször hajózni
fogok, és télen még kitalálhatom, hogy valami
olyat csináljak, ami örömet okoz.
Ezután Max Keller körbevezet a világítási

részlegen. Büszkén mutatja be birodalmát, az
anyagraktárt, a lakatos-, elektromos és szere-
lômûhelyt. 28 világosító dolgozik itt. „Szüksé-
gem van olyan emberekre, akik megépítik azo-
kat a dolgokat, amiket én kitalálok” – indokolja a
dolgozók nagy számát, akiknek többsége
kézmûvesszakmával rendelkezik. „A világítást ké-
sôbb megtanulják tôlem. Így itt olyan emberek
dolgoznak, akik mindent meg tudnak csinálni,
és minden iránt érdeklôdnek.” Ebben a színház-
ban aligha lehet azt gondolni, hogy a fény pozí-
ciója rossz! Számtalan munkatárs tanulta meg itt
a színpadvilágítást. Így mégiscsak remélhetjük,
hogy a fény elôtör még a „sötétbôl”. Ehhez min-
den bizonnyal hozzá fog járulni a „Faszination
Licht” most megjelenô új kiadása is.

Minden jót, Max Keller, a „fény utáni”
élethez!

Max Kellerrel
Karin Winkelsesser beszélgetett. 
(Bühnentechnische Rundshau 2010.

2. szám, 4–7. old. megjelent cikk fordítása)
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Kérem, mutatkozzanak be lapunk ol-
vasói számára.

Az eredeti szakmám erôsáramú technikus –
mondja Györgyfalvai Károly –, szabadúszó-
ként kezdtem ezt a szakmát. Mindent világí-
tottam, amihez fény kellett. Fotózást, rek-
lám- és játékfilmet, mindenféle fajta mûsort.
Amikor a kereskedelmi televíziók megkezd-
ték mûködésüket, részt vettem a TV2 stúdió-
ja világítási rendszerének kiépítésében. Éve-
kig ebben a stúdióban dolgoztam a legkü-
lönbözôbb mûsorok világításán. Amikor a
MÜPA építése a szakipari munkálatokig ju-
tott, átjöttem ide dolgozni. Azt mondhatom,
hogy már a kezdetek elôtt itt voltam, hiszen
ekkor még szinte csak a betonfalak álltak. Fô-
világosítónak szerzôdtem, a munkám az
egész épületre vonatkozik, vagyis a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyterem és a Feszti-
vál Színház összes színpadvilágítási feladatait
vezetésemmel egy világosítótár látja el.

Mátyus Zsolt színpadmester vagyok. 1990-
ben díszítôként kezdtem dolgozni a Madách
Színházban. Tizenöt évig voltam ott, 2005-
ben jöttem át színpadmesteri beosztásba a
MÜPA-ba. Az épület összes helyszínén zajló
elôadások berendezési, díszletezési feladatai
hozzánk tartoznak. Nemcsak a Hangverseny-
teremben és a Fesztivál Színházban, hanem
az elôcsarnokban, a Lépcsôtérben, az Üveg-
teremben, az elôadóteremben is vannak ren-
dezvények, de ha az irodarészen van költöz-
ködés, vagy új bútor érkezik, azok áthelyezé-
se is a mi feladatunk. Az induláskor ezekre a
feladatokra hat fô volt a létszám, ma már két
színpadmester, két színpadmester-helyettes
és tizenhat díszítô van. A díszítôk közül hatan
a zenekari berendezésekkel a Hangversenyte-
remben, a többiek pedig a színpadi díszle-
tekkel dolgoznak.
Idônként, ha valamilyen mûsor van, még a

Ludwig Múzeumban is dolgozunk – veszi át
a szót Eiler-Kiss Károly színpadmester. – Az

Egri Gárdonyi Géza Színháznál mint díszítô
kezdtem dolgozni 1995-ben. Három év múl-
va egy néptáncegyütteshez szerzôdtem, ez-
után a Fôvárosi Mûvelôdési Házban, a Buda-
pest Táncegyüttesnél, a Honvéd Táncszín-
háznál és az Állami Népi Együttesnél dolgoz-
tam. A korábbi tervek szerint a Hagyomá-
nyok Háza költözött volna – a késôbbi – Fesz-
tivál Színházba. Az építkezés utolsó szakaszá-
ban néhányan az Állami Népi Együttes
mûszaki dolgozói közül már átjöttek ebbe az
épületbe. Az együttes végül a Corvin téren a
Budai Vigadó épületében maradt, de én
2005 februárjában átszerzôdtem a MÜPA-
ba. Akkor én voltam a hatodik díszítô, és ez-
zel be is telt az indulási létszámkeret. Ennyi-
en csináltuk a március 14-ei megnyitót.
Ahogy érkeztek az elsô színházi elôadások,
hamar kiderült, hogy ez a létszám ennyi fel-
adatot nem tud ellátni. Folyamatosan töltô-
dött fel a díszítôtár, és színpadmester is csak
késôbb lett kinevezve. Elôször színpadmes-

29SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

A Mûvészetek Palotája ötödik születésnapjának gálakoncertjén az oktatási és kulturális miniszter
kitüntetéseket adott át az intézmény több munkatársának. A Magyar Köztársaság Bronz Érdem-
keresztjét kapták Györgyfalvai Károly fôvilágosító, Eiler-Kiss Károly és Mátyus Zsolt színpadmes-
terek. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk a kitüntetettekkel.

KITÜNTETETTEK

Gratulálunk!

Györgyfalvai Károly

Mátyus Zsolt

Eiler-Kiss Károly
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ter-helyettes lettem, majd amikor elvégez-
tem a Színmûvészeti Egyetemen a Felsôfokú
Mûszaki Vezetôképzô iskolát, kineveztek
színpadmesternek.

Hány fôbôl áll a világosítócsapat?

Induláskor – mondja Györgyfalvai Károly –
hatan voltunk összesen. A feladataink is vál-
toztak, az eredeti elképzelések szerint a
hangversenyeket és a táncprodukciókat ez a
hatfôs létszám is ellátta volna, de pár hónap
múlva növelni kellett a létszámot, mert a
Fesztivál Színházban teljes értékû színházi
üzemelés kezdôdött. A Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben a komolyzenei hang-
versenyek mellett show-mûsorok, rock- és
folkkoncertek és opera-elôadások, különféle
zenés produkciók jöttek létre. A két terem
összes mûsorának világítási feladatait jelen-
leg tíz fô látja el. 

Az eredetileg beépített világítási esz-
közpark megfelelt ennek a színházi
mûködésnek?

Eleinte komoly nehézségeink voltak, a Hang-
versenytermet nem színházi mûködésre ter-
vezték, szerelték fel, alakították ki. Itt az el-
múlt öt évben olyan mértékû bôvítést sikerült
végrehajtani, hogy mára már komplett szce-
nírozott operákat és különleges világítási
igényû feladatokat is kitûnôen meg tudunk
oldani. Megfelelô fényerejû, minôségû és zaj-
talan világítási eszközöket kellett beszerez-
nünk. A Hangversenyterem akusztikája olyan,
hogy a legkisebb ventilátor- vagy motorzaj a
többszörösére erôsödik, ami a koncertek alatt
megengedhetetlen. A Fesztivál Színház be-
rendezéseit is fejleszteni kellett, de azt nem
ilyen nagy mértékben, ott eredetileg is jól ki-
épített színpad-világítási rendszer volt.

Milyen a színpadok technikai felsze-
reltsége?

A kezdetben beépített színpadtechnikán az
évek során a produkciók igénye szerint sokat
alakítottunk – válaszolja Eiler-Kiss Károly. –
A Fesztivál Színházban az alsó és a felsô gé-
pezeten is több változtatást hajtottak végre.
Az épület különbözô helyiségeiben, a felme-
rülô igények szerint több változtatás, átalakí-
tás volt szükséges az épületszerkezet enged-
te határok között. 
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-

nél egyre nagyobb igény van díszletes elô -
adásokra – folytatja Mátyus Zsolt. – Van né-
hány önálló produkciónk, de egy-egy bemu-
tatóra alig jut színpadi próba. Nagyon zsú-

folt az elôadási program, jó, ha háromszor
fôpróbaszerûen végig tudjuk venni a saját
bemutatóinkat. A próbateremben készülnek
ezek az elôadások, és szinte készen kerülnek
a színpadra. A Markó Iván koreográfiájával
készült Seherezádé címû balettelôadás három
napig, a Pán Péter címû gyerekelôadás, „rep-
tetéssel együtt” öt napig próbálhatott a szín-
padon. A vendégjátékoknál általában egy
nap – az elôadás napja – áll rendelkezésre a
kamionok kipakolásától az esti elôadást és a
díszletek lebontását is beleértve. A Hangver-
senyteremben leghosszabb ideig a Wágner-
operák próbálhatnak, de a próbaidô alig ha-
ladhatja meg az egy hetet. A Ring négyestés
elôadását végigpróbáltuk ennyi idô alatt,
igaz, ugyanabban a díszletben.
Minden vendégprodukció más világítási

felszerelést igényel – teszi hozzá Györgyfalvai
Károly. – Ilyenkor az átszerelésre és a világítás
beállítására nagyon rövid idô jut. A reggel ér-
kezô társulat esti elôadásáig el kell készíte-
nünk a világítást. Legalább egy próbát kell
tartania a vendégegyüttesnek, hogy megis-
merkedhessünk a produkcióval, ilyenkor
nagy szerepe van a kreativitásnak, az attrak-
tív ötleteknek. A saját produkcióinknál több
idô jut a próbákra, amelyek során kialakítjuk
a legmegfelelôbb világítást. Ezeknek a bemu-
tatóknak a világítástervezését is mi végezzük,
ezekre vagyok a legbüszkébb.

Hogyan oldják meg a díszletek és jel-
mezek készítését, javítását, tárolá-
sát, van saját mûhelyük az épület-
ben?

Sajnos nincs, a saját produkcióinkhoz külsô
mûhelyekben gyártják le a díszleteket és a
jelmezeket – válaszol Eiler-Kiss Károly. –
A mûszaki dolgozókból is csak hangosítók,
világosítók és díszletezôk vannak, nincs kellé-

kes, öltöztetô, bútoros, fodrász, sminkes.
A befogadott produkcióknál mindezeket a
vendégjátszó társulat biztosítja a saját stábjá-
ból. Ilyenkor mi elsôsorban a produkciók ki-
szolgálásában veszünk részt, de amennyiben
szükséges, az elôadás során a díszletváltási
feladatokat is elvégezzük. A saját produkciók-
nál, természetesen, az összes elôadás alatti
díszletmozgatás a mi feladatunk. Ez elsôsor-
ban a Seherezádé címû elôadásra és a MÜPA
fô attrakciójára, a Wagner-elôadásokra vo-
natkozik. Az épületben a nagytermek színpa-
dai mellett megvannak az öltözôk és a meg-
felelô mûszaki helyiségek, így a vendégpro-
dukciók mûvészeit és mûszaki dolgozóit el
tudjuk helyezni.
Az évek során a kiszolgálóhelyiségek funk-

ciói is változtak, átalakultak az igények sze-
rint – folytatja a gondolatot Mátyus Zsolt. –
Egyre több díszlet- és jelmeztároló helyiségre
lett szükségünk, de szerencsére úgy tervez-
ték az épületet, hogy elég sokat lehetett kü-
lönösebb nehézség nélkül változtatni. A kor-
látokat még nem értük el, lehet még az ész-
szerûbb kihasználás felé haladni. Vezetôink
figyelembe veszik a színházi tapasztalattal
rendelkezô mûszakiak véleményét, és a napi
mûködés során felmerülô igényekhez alakít-
tatják át a helyiségeket. 
Talán egyetlen problémánk, hogy a szín-

pad méretéhez képest szûkös a raktározási
lehetôségünk – fejti ki Eiler-Kiss Károly. – Ere-
detileg a kevés díszletet használó, néptánc-
együttesek számára készült a Fesztivál Szín-
ház. Így a tervezett és megépített raktározá-
si lehetôség igen kevés a funkcióváltás miatt
keletkezett igények kielégítésére. Bérelünk
egy külsô raktárhelyiséget, ahol azokat a rit-
kán használt díszleteket, kellékeket tároljuk,
amelyek a visszatérô saját elôadásainkhoz
szükségesek. A külsô raktárból a díszletszállí-
tást is mi végezzük, mivel a MÜPA-nak nincs
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saját teherautója, így bérelnünk kell fuvaro-
zókat. Az ilyen feladatokat elôre lehet tervez-
ni, mert nálunk nincs mûsorváltozás és beug-
rás. Ha valami miatt elmarad egy-egy elô -
adás, azon a napon nincs más mûsor helyette.
A megnyitás óta a teherautó-beállót is át

kellett alakítani – mondja Mátyus Zsolt. –
A kezdeti idôszakban csak kis teherautók tud-
tak beállni, mert a beállót sem nagy díszletek
szállítására tervezték. A színházi produkciók
díszleteit szállító nyerges vontatók fogadását,
lépcsôbontással és a szomszédos parkoló osz-
lopainak, áthelyezésével lehetett megoldani.
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremnél
be tud állni nagy szállító jármû is, ott az a ki-
sebb probléma, hogy ezen a bejáraton folyik
az áruszállítás az épületben levô két boltba és
az étterembe, illetve a külsôs rendezvények-
hez is. Így néha „sorban állás” alakul ki.

Valamilyen emlékezetes, különleges
díszletezô feladatot tudnának emlí-
teni?

A legkülönlegesebb díszletünk eddig a négy
Wagner-operához, a Ringhez készült. Tizenkét
darab 1x3 m-es üveglapról van szó, amit ve-
zérelni lehet úgy, hogy egyszer átlátszik, és
árnyjátékként látható, ami mögötte történik,
máskor pedig vetíteni lehet rá. A Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyteremben nem volt fel-
sô gépezet, amihez rögzíteni lehetett volna a
világítást. Kiépítettünk felfüggesztési ponto-
kat, amihez tizennyolc helyen át kellett fúrni a
terem mennyezetét. Ide motorok lettek be -
építve, és ezekkel lehet felemelni azt a szerke-
zetet, amire a lámpákat rászerelték, hogy
megvilágíthassák az üveglapokat. Az elsô dísz-
letépítés 5-6 napig tartott, a speciális üvegfa-
lat külsôs szakemberek állították össze. A Par-
sifal – díszlet és színpadtechnikai szempontból
– lényegesen egyszerûbb elôadás volt. Az idei
Trisztán és Izolda-bemutatóhoz 1,10 m ma-
gasra emelkedô ferde színpadot kellett építe-
ni, amely az elôadás közben látványosan
beszakad a közepén. Az eredeti erkélyek szín-
pad mögötti részére új, a felvonások során le-
omló mellvédeket építettünk, mindezt igazi
színpadtechnikai eszköztár nélkül. Ez az elô -
adás már szerintünk nem félig szcenírozott
változat, hanem teljes értékû, díszletes, opera-
bemutató. A Fesztivál Színházban az eddigi
bemutatók közül a Pán Péter volt színpadtech-
nikailag a legbonyolultabb. Itt kihasználtuk a
beépített színpadgépészet minden tudását,
sôt talán többet is. Volt reptetés, süllyedés,
forgószínpad. Van megfelelô méretû hátsó és
oldalszínpadunk is. Így a vendégjátékokat is
olyan szinten tudjuk megoldani, hogy elége-
detten távozzanak a közremûködôk. 

Önök a kezdetektôl dolgoznak itt,
így együtt ünnepelhették az épülettel
az ötéves évfordulót. Jó munkájukért
megérdemelten kapták a magas álla-
mi kitüntetést. Meglepetés volt ez az
Önök számára?

Amikor értesítettek, el sem akartam hinni –
mondja Györgyfalvai Károly. – Furcsa volt,
mert nem ilyen közegbôl jöttem. Szabad -
úszóként nem volt fônököm, naponta máshol
dolgoztam, és más-más produkciók létreho-
zásában vettem részt. Nem szokhattam hoz-
zá, hogy valakik hivatalosan figyelik és össze-
sítik a teljesítményemet, és ezt még ilyen ma-
gas szinten el is ismerik. Ez a kitüntetés nem-
csak az én munkám jutalma, hanem az egész
világosítócsapaté. Az én munkámat külön ér-
tékelni igazán nem is lehet. Különleges érzés
volt átvenni a kitüntetést. Általában jók a visz-
szajelzések a produkciókról, a kritika és a ven-
dégmûvészek is dicsérnek minket, köszönôle-
velet kapunk a külföldi vendégektôl, és ezt
koronázta most meg az állami kitüntetés.
Nem számítottunk rá, igazi meglepetés

volt, és azt gondoljuk, hogy ebben az elisme-
résben benne van az összes mûszaki dolgozó
munkája – folytatja Mátyus Zsolt –: a szceni-
kai igazgatóé, a világosítóké, a hangosítóké,
a díszítôké, mindenkié, aki a produkció
mûszaki létrehozásában közremûködik. 
Kiss Imre vezérigazgató úr, amikor a kitün-

tetés kapcsán beszélgettünk, azt mondta,
hogy az elmúlt éveknek szól ez a kitüntetés,
de egyben a jövônek is, hiszen ezután leg-
alább így, vagy egy kicsit még jobban kell
dolgozni.
Szeretnénk mindenkinek ezúton is megkö-

szönni – teszi hozzá Eiler-Kiss Károly – azok-
nak, akik eldöntötték, hogy mi kapjuk az el-
ismerést, és azoknak is, akik a munkánkat se-
gítve velünk együtt úgy dolgoztak, hogy ki-
érdemeljük ezt a kitüntetést. Mi azért va-
gyunk itt, és azért igyekszünk jól dolgozni,
minden technikai problémát megoldani,
hogy egy nagyszerû elôadás szülessen, amit
a nézôk élveznek, tapssal jutalmaznak, és
örömmel jönnek vissza máskor is. Felemelô
érzés volt kiállni a színpadra az ünnepségen,
és átvenni a kitüntetést. Ahhoz vagyunk
szokva, hogy a színpadon dolgozzunk, dísz-
letváltást csinálunk, díszletet építünk vagy
bontunk. Az a jó, ha a közönség észre sem
veszi a munkánkat, most pedig ki kellett állni
a színpadra, és ünnepeltek minket. Nagyon
jól elvagyok a színpadon, de nem akkor, ami-
kor teljes kivilágításban állok, és 1500 nézô
nekem tapsol. Nem vagyok lámpalázas, a
nyílt színi díszletezésnél szívesen kimegyek a
színpadra, de azt szoktam meg, hogy fekete

ruhában a háttérbôl segítsem az elôadást!
Szeretem, ha az ismerôseim azt mondják,
hogy látták az elôadást, de nem vették észre,
hogy mi mit csináltunk benne, én pedig tu-
dom, hogy ott voltam a színpadom, és vé-
geztem a feladatomat. A színházban azt
szokták mondani, hogy ha minden rendben
mûködik, az jó, ha megtanulják a nevedet, az
baj, mert akkor biztosan elrontottál valamit.
Most azért tanulták meg a nevünket, mert jól
mentek a dolgok, ez nagyon megtisztelô a
számunkra.

Köszönöm a beszélgetést, a kitünte-
téseikhez gratulálok, további sok si-
kert, eredményes, jó munkát kívánok!

Kárpáti Imre
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A REAC (Roland Ethernet Audio Communica -
tion) egy új digitális kommunikációs rendszer.
Nemcsak kiváló minôségû jelvezetést tesz lehe-
tôvé, de nagyon egyszerû a rendszer installálá-
sa is. „Plug and play” rendszerben, egyszerûen
konfigurálható, csak a jelforrásokat, és az ether-
net (Cat5) kábeleket kell csatlakoztatni. Az ana-
lóg technológiában lehetetlen jelveszteség nél-
kül továbbítani nagyobb távolságokra – példá-
ul szabadtéri koncerten vagy egy arénában –
bármilyen audió jelforrást. A REAC technológi-
ával mindez megoldható, ráadásul tökéletesen
kiegyenlített minôségben, teljes sávszélesség-
ben. Az analóg installációt megnehezíti a kü-
lönbözô zajok kiküszöbölése is. Figyelembe kell
venni a hálózat adottságait, valamint egyéb
elektronikus berendezéseket, ezért egy analóg
csoportkábel fektetéséhez, tapasztalatra és sok
idôre van szükség. A REAC egy hatásos megol-
dást kínál ezekre a problémákra. Az ilyen jellegû
zajok elôfordulási kockázata a digitális techno-
lógiában jóval kisebb, az áthallás fogalma gya-
korlatilag nem létezik, teljes kábelezési szabad-
ságot élvezhetünk. A felhasználó gyakran
szembesülhet más digitális rendszereknél zava-

ró késéssel. A REAC kiküszöböli az ilyen jellegû
problémákat a szuper alacsony késésû techno-
lógiával. Akár 40 csatorna 24bit/96kHz/Linear
adatátvitelnél a késés mindösszesen 0.375 ms.
Legyen az átmeneti berendezés egy szabadtéri

koncerten, vagy fix kábelezés egy színházban, a
REAC rendszer installálása végtelenül egyszerû,
és költséghatékony.

További információk:
www.rolandee.hu
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A REAC technológiával rendkívül komplex digitális rendszerek is létrehozhatóak



Selecon SPX – „a legutolsó halogén profilfényvetô”
A Selecon lighting nemrégiben jelentette be legújabb fejlesztésû pro-
filfényvetôjét, melyet a gyártó egyben „a világ legutolsó halogén
fényforrású profilfényvetôje” jelzôvel is illet. A lámpatest a közepes
teljesítményû ellipszoidtükrös fényvetôk családját kívánja felfrissíteni
és színesíteni. Foglalata G9.5, melybe a 600 W-os GKV ill. a 800 W-
os GLB típusú halogénizzó alkalmas. Ebbôl látható, hogy a lámpatest
a HPL fényforrással szerelt 750 W-os profilfényvetôk vetélytársa kíván
lenni, a gyártó információi alapján nem is esélytelenül. 
Érdekes jellemzôkkel rendelkezik, melyek közül néhányat érdemes ki-

emelni. A precíz optikai tervezésnek köszönhetôen a jelenlegi vetélytár-
saitól kb. 63%-kal több fényárama van. A tervezésnél az energiahaté-
konyság mellett a kezelhetôséget is figyelembe vették. Optikája –

ahogy azt megszoktuk a Selecon
fényvetôknél – könnyedén cserél-
hetô. Fix nyílásszöggel 14, 19, 26,
36 és 50°-os típusok léteznek,
zoom-os kivitelben pedig 15–35
és 25–50°-os választható. Anyag-
választás tekintetében ismét érdekeset alkottak, ugyanis az eddigiektôl
több hôálló mûanyag alkatrészt használtak fel. A hátsó fényforrásmo-
dul vagy a színkerettartó már szokásosnak tekinthetô, ennél a típusnál
viszont a kengyelt is ebbôl az anyagból formálták meg, a speciális ki-
alakítás miatt viszont (tesztjeik alapján) ez stabilabb, mint a legtöbb
fémkengyel. A precíz állíthatóság miatt fokbeosztást kapott a kengyel
és a 360°-ban körbe forgatható optika tengelye is. A kapuban a kések
pozíciója rögzíthetô is. Fényforráscserénél a modul levételekor mikro-
kapcsoló bontja a hálózati feszültséget. A kezelhetôséget segíti elô az
is, hogy precízen tervezték meg a hôelvezetést a lámpatesten.

Sunlite termékek raktáron
Azok számára, akik nagy tudású fényvezérlô rendszert szeretnének
használni, de nem tudnak nagy összeget szánni rá, jó választás lehet
egy PC alapú vezérlôszoftver, megfelelô hardverrel kiegészítve.
A Sunlite mindig is élen járt a vezérlôszoftverek és hardverek között,
legutóbb pedig a Sunlite Suite 2 szoftverrel erôsített ismét. A Zaj
Rendszerháznál pedig most ismét raktárról kapható a legtöbb típus
mind a Suite 2, mind pedig az Easy Stand Alone családból.

Új márkák
Idén júliustól cégünk látja el az olasz FBT és
a spanyol ECLER gyártók termékeinek for-
galmazását. Ennek köszönhetôen igen szé-
les választékban rendelhetôek az FBT
hangfalak, a Kempton erôsítôk és hang -

falak, valamint az ECLER
erôsítôi, mû anyag  do-
bozos hangfalai, vala-
mint 100 V-os rendszerelemei. Hangdemoszobánk és
bemutatótermünk pedig felkészülten várja azon ked-
ves partnereinket, akik komolyabban érdeklôdnek e
két gyártó termékei iránt is.

További információk:
Zaj Rendszerház Kft.

www.zaj.hu
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Ezzel a gyönyörû, jól szerkesztett, sok-sok
képpel illusztrált, jól olvasható vaskos könyv-
vel ünnepelte (más egyéb ünnepségek mel-
lett) a Budapest Bábszínház, az Állami Báb-
színház folytatója és jogutódja 60 esztendôs
fennállását. A kötet szerzôje Balogh Géza, Já-
szai Mari-díjas rendezô, bábtörténész szak-
író, fordító, dramaturg, forgatókönyvíró, az
UNIMA nemzetközi és magyar vezetôségé-
nek tagja, a Képzômûvészeti Fôiskola tanára.
A könyv témájának talán legautentikusabb
magyar ismerôje, hiszen bábrendezô-drama-
turg diplomát, majd magiszter fokozatot
szerzett a Prágai Mûvészeti Akadémián.
1963-tól kisebb megszakítással az Állami
Bábszínház színésze és rendezôje, majd or-
szágos részlegének vezetôje volt. A Budapest
Bábszínház megalakulása óta a színház ren-
dezôje, a Magyar Színházi Intézet munkatár-
sa. Munkájából adódóan kívülrôl és belülrôl,
másképpen: közelrôl és távolról egyaránt is-
meri a magyar bábjáték történetét.
A könyvben idôrendi sorrendben mutatja

be az elôzményeket, a magyarországi bábját-
szás kialakulását. Külön fejezetek szólnak a
népi bábjátékról, a vásári komédiáról, a pas-
siójátékokról, a betlehemezésrôl és a mûvészi
bábjátékról. Önálló részben olvashatunk az
elsô nagy magyar bábmûvészekrôl: Blattner
Géza, A. Tóth Sándor, Divéky József, Büky
Béla, Szokolay Béla, Rév István Árpád mun-

kásságáról és a nagy bábjátékos-dinasztiák-
ról: a Hincz, Korngut-Kemény családokról.
Az 1945 elôtti és utáni bábjátszás, a Mese-
barlang megalakulásának és mûködésének
történetén keresztül jutunk el az államosított
magyar bábmûvészetig.
Természetesen a legnagyobb terjedelmet

a könyvben az Állami Bábszínház története
teszi ki. Az új társulat megalakulásától, Ob-
razcov és az orosz bábmûvészet hatásától
egészen az önálló arculat kialakításáig követ-
hetjük az elsô évadok történetét. A gyer-
mekmûsorok, valamint az országos tájolás
mellett a felnôttek számára készült elôadá-
sok, a zenés bábelôadások megszületését,
azaz a mûfaj fejlôdését kísérhetjük nyomon a
könyvben. Kitekintést kapunk az Állami Báb-
színház sikerei nyomán megszületô vidéki
bábszínházak munkásságára is. Olvashatunk
a Gyôri Állami Bábszínház, a Kisfaludy Szín-
házon belüli mûködésérôl, a pécsi Bóbita, az
egri Harlekin és a kecskeméti Ciróka bábszín-
ház történetérôl.
Így jutunk el napjainkig a „Jelen idô” címû

fejezetig. A 2008–2009-es évad a színház 60.
jubileumi éve volt. A szerzô így vall errôl:
„A summázás elmarad. A történet nem ért
véget. A krónika egy élô színházról szól,
amelyben holnap is lesz elôadás.”
A könyvet 124 fekete-fehér, 15 színes fotó,

6 plakát, 7 bábterv és 6 díszletterv illusztrál-

ja. A színháztechnikával foglalkozók számára
külön érdekesség Bródy Vera öt bábterve (Mi
újság a Futrinka utcában?, 2003; Tündér La-
la, 1969; A vihar, 1988), Ország Lili négy ve-
tített színpad háttere (A japán halászok,
1966) és egy bábterve (Az orr, 1979) Muhits
Sándor 1910-es színpadterve a Bajazzo feltá-
madása, valamint Beöthy István 1937-es
színpadképe Az ember tragédiája drámához.
Színháztörténeti ritkaság az a fotó, amely a

bonyhádi bábegyüttes technikai helyiségét
mutatja be az 50-es évek elején.
A könyvet 35 oldalas függelék zárja, amely

idôrendi felsorolást tartalmaz az Állami Báb-
színház és a Budapest Bábszínház mûsoráról
1949–2009-ig, a teljes szereposztással a ren-
dezôk, a báb- és díszlettervezôk nevével.
Összeállítást találunk a külföldi vendégjáté-
kokról 1956–2009-ig. Ezek a precíz kimuta-
tások nagy segítséget nyújtanak az olvasók-
nak és a téma iránt érdeklôdô szakemberek-
nek egyaránt.
A könyv a Vince Kiadó és a Budapest Báb-

színház közös kiadása 2010-ben, Budapes-
ten. Lektorálta Nánay István. Szerkesztette és
szakmailag ellenôrizte Sirató Ildikó. Tervezte
Bucki Krzysztof. Képszerkesztô: Burda Zita.
254 oldal. Ára: 3995 Ft.

Kárpáti Imre

35SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

KÖNYVISMERTETÉS

Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon
A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig



Május végén Rotterdamban ülésezett az OIS-
TAT technikai bizottsága, melyen mint a bi-
zottság magyar tagja vettem részt. Az ese-
ményt a szervezôk az Opera Europe opera-
fesztivállal kötötték össze. Így lehetôségünk
adódott egy délelôttöt együtt tölteni Európa
számos operaházából érkezett színpadmes-
terrel. Tudomásom szerint magyar résztve-
vôje nem volt az operafesztiválnak, legalább-
is ahol mi jártunk, ott nem láttunk magyart.
Most errôl az ülésrôl szeretnék pár gondola-
tot közzétenni. A színpadmesterek éppen
egy egységes ridervázlaton dolgoztak, ami-
kor mi megérkeztünk. Ennek az a lényege,
hogy elôre elkészítenek egy vázlatot, mely-
hez mindenki hozzátehet általa lényegesnek
tartott információkat. A vázlat kb. 25 oldal,
és tényleg minden apró részletre kiterjed.
A kész vázlatot aztán mindenki kitölti az ép-
pen aktuális produkció adataival, majd elkül-
di a befogadó operaháznak. Mivel operaházi
produkciók általában monumentalitásukból
kifolyólag csak másik operaházban mutatha-
tók be, ezért rendkívül kamatozó lehet egy
ilyen találkozó, ahol a tényleges gyakorlati
munkát végzô emberek találkoznak egymás-
sal. A Helsinki Operaház két színpadmestere
érdekes beszámolót tartott az általuk, illetve
a színházuk többi tárvezetôje által kidolgo-
zott projektrôl. Évekkel ezelôtt megfogalma-
zódott bennük a gondolat, hogy technikusa-
ik számára kidolgoznak egy követelmény-
rendszert. Minden tárvezetô létrehozott egy
vizsgaanyagot, és a technikusok vizsgát tesz-
nek ebbôl az anyagból. Ez nem állami vizsga,
hanem a Helsinki Operaház saját vizsgája.
A vizsga letétele után a technikusokat három
csoportba sorolják: A B és C. Erre pedig azért
van szükség, mert a különbözô tudású tech-
nikusok különbözô bérezésben részesülnek.
Gondolom, most mûszaki kollégáim sóhajta-
nak egy jó nagyot, mint ahogy én is tettem
akkor. Hiszen sokan találkoztunk már ezzel a
megoldhatatlannak tûnô problémával: tára-
kon belül gyakran óriási tudásbeli különbség
van egyes emberek között, az államilag sza-
bályozott bértábla pedig nem teszi lehetôvé
a bérek differenciálását. A rendszert már be-
vezették, és mûködik. Az alacsonyabb osz-
tályba sorolt technikusok késztetést éreznek

arra, hogy képezzék magukat, hiszen a pénz-
tárcájuk bánja az ellenkezôjét. Sôt, a jövôben
tervezik azt is, ha valaki hajlandó vizsgát ten-
ni más tár anyagából is, akkor besegíthet
más tárak munkájába is, ami további bérnö-

vekedést eredményez részére, miközben ve-
zetôik jobban ki tudják használni a technikust
mint munkaerôt.
Az ülésen az OISTAT is bemutatkozott. És

ezúton rátérnék arra, mivel foglalkoztunk mi
az üléseinken. Átbeszéltük jelenleg futó pro-
jektjeinket, de legtöbb szó a „Zöld-Színház”-
ról esett. Nyilván a gazdasági válság hatása is
érzôdik ezen a törekvésen, de érzésem sze-
rint ez benne van a levegôben már pár éve.
Mi is az a „Zöld-Színház”? Mindannyian tisz-
tában vagyunk vele, hogy egy színház renge-
teg energiát fogyaszt. Mégis, hogyan lehet-
ne a felhasznált energiát csökkenteni? Két té-
nyezô játszik szerepet ebben a kérdésben. Az
egyik a technikai tényezô. Ezen a ponton
Bert Determan, a házigazdánk elmondta,
hogy Hollandiában ma már törvény rendel-
kezik arról, hogy színházakban kizárólag
energiatakarékos izzókat, vagy LED-es világí-

tást lehet alkalmazni. Természetesen nem a
hatásvilágításról van szó – ahol egyébként
szintén komoly törekvéseket látunk a LED
technika fejlôdésével – hanem a közönség-
forgalmi részrôl, illetve az irodákról, tartózko-
dókról. Egy nagy épület villanyszámláját je-
lentôsen befolyásolhatja, ha mindenhol
energiatakarékos izzót használnak. Tudják ôk
is, hogy az drágább, nem, vagy csak nagyon
lassan térül meg, de itt most nem errôl van
szó. Arról van szó, hogy globálisan kevesebb
energiát használjunk fel. Technikai részrôl

többek között szóba jönnek még az érzéke-
lôs villanykapcsolók. Hiszen egy mellékhelyi-
ségben senki nem kapcsolja le a villanyt.
Vagy mégis? Ugyanis a másik tényezô az em-
beri tényezô. Ha mindenki, vagy legalábbis a
többség megfelelôen gondolkodik, és ha lát
egy feleslegesen égô villanyt, azt lekapcsolja,
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OISTAT ESEMÉNYEK

A tulipánok földjén
színházi szemmel

Emelekedô teherbejárat (Nieuwe Luxor)

Rotterdamse Schouwburg. A hosszmetszeten látszik a lapos illetve meredekre állítot zsölye



a sok kicsi sokra megy elvén ezzel is hozzáte-
het az energia bölcsebb felhasználásához.
Bert azt is említette, hogy például az ô szín-
háza arra ösztönzi közönségét, hogy amíg
színházban ül, addig csavarja lejjebb otthon
a fûtést 2 fokkal. Itt nekem jutott eszembe,
hogy amikor az Ukrán–Orosz vita miatt nem
érkezett gáz Magyarországra, és valóban
mindenki egységesen lejjebb vette a fûtést –
hiszen mindannyian éreztük: ez most egy
éles szituáció –, a sajtóban döbbenetes ada-
tokat lehetett hallani a napi szintû megtaka-
rításról. Egyébként nálunk, Magyarországon
is a „Zöld-Színház” az irány. Munkahelye-
men, a Mûvészetek Palotájában, kizárólag

energiatakarékos izzók vannak, és például a
mélygarázs fûtését az irodák már használt le-
vegôje biztosítja.
A háromnapos találkozó számomra legér-

dekesebb része az volt, hogy mindennap
meglátogattunk egy színházat. Egy színház
tervezésénél sok mindent kell figyelembe

venni, de Hollandiában két dolgot biztosan.
Az egyik az a víz. Milyen romantikusak Amsz-
terdam csatornái – turistaszemmel –, de ha
cölöpökre kell színházat építenünk, akkor ezt
az oldalukat kevésbé értékeljük. Szóval a víz
miatt nem nagyon van színpad az elsô eme-
let alatt, mert senki sem szereti, ha a zeneka-
ri árok alsógépészete folyamatosan vízben
áll. Ezért visszafelé számolnak, a gépészet a
vízszint felett, és majd kialakul a színpadszint
is. A másik dolog a holland színházi rendszer.
A társulatok folyamatosan utaznak, mond-
hatni mindennap máshol lépnek fel. Ez náluk
így alakult ki. Saját teherautójuk van, saját
technikusaik, lámpaparkjuk, fénypultjuk. Te-
hát Hollandiában nagyon fontos a gyors pa-
kolás, és mivel az elsô fontos szempont miatt
a színpad soha nincs az utcaszinten, ez érde-
kes megoldásokat szül. Nekem az elsô volt a
kedvencem. Aznap egy 2001-ben épült szín-
házat látogattunk meg Rotterdamban, a Ni-
euwe Luxort. Itt szerencsére volt elég hely az

épületnek, és az épület szerkezetébe beleter-
veztek egy aszfaltos utat, ami enyhén emel-
kedve a színház háta mögött színpadszintre
viszi a teherautót, ott egy nyerges kamion
számára is elég nagy fedett forduló van –
melynek teteje egyébként a büfé terasza és
dohányzó –, majd rá kell tolatni a három
egymás mellett lévô kapu egyikére, melyek
állítható magasságú rámpával rendelkeznek.
Szóval egyszerre maximum három autót le-
het pakolni, a színpad oldalától kb. 12 mé-
terre.
Másnap Amszterdamba vonatoztunk.

A Stadsschouwburg Amsterdam felé sétál-
tunk. Az esô zuhogni kezdett, miközben a hí-
res úszó virágpiac mellett haladtunk el, úgy-
hogy a tulipánhagyma-vásárlás most sajnála-
tos módon elmaradt. Kissé vizesen és máris
félig tönkrement Amszterdam feliratú eser-
nyôkkel megérkeztünk a színházba, melyet

Louis Janssen, a színház tervezôje – aki
egyébként az OISTAT soros elnöke – muta-
tott be nekünk. Amszterdam belvárosában
sok minden van, ami máshol nincs, viszont a
helynek szûkén vannak. Louis feladata a kö-
vetkezô volt: a már meglévô régi, patinás
színház hátuljához hozzá kellett építeni egy
új színházat. A feladatot nehezítette a már
ott lévô könnyûzenei klub. Elkezdôdtek a tár-
gyalások, és nem akarok cinikus lenni, de
nem betartottak egymásnak, hanem egy
mindenki számára elônyös megállapodás
született, melyben használhatják egymás te-
reit is, ha a szükség úgy kívánja. Ez nem vál-
toztatott azon a helyzeten, hogy a klub miatt
nem állt rendelkezésre elég széles hely egy
színpadhoz, ezért a cölöpök leverése után el-
indultak felfelé, majd a zenei klub tetejét el-
érve elkezdték szélesíteni az épületet. Így ala-
kult ki az, hogy a színpad a 4. emeleten van,
félig benyúlva a klub fölé, miközben a klub
épülete belekerült a színház épületébe. De
mi lesz a színpadszinten való pakolással? Itt a
megoldást egy lift jelentette, és a képen
tényleg látszik, hogy nem volt sok helyük.
A lift rámpája egyébként rögzíthetô a
4. emeleten, és akkor a lift egy másik teher-
autót tud emelni a 3. emeletre, az alsó szín-
padra. A képen látható nagy ajtó, a lift jobb
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Felérkezett kamionok rakodnak (Nieuwe Luxor)

Teherautót emelô lift a két épület között
(Stadsschouwburg Amsterdam)

Stadsschouwburg Amszterdam
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oldalán a régi színház liftje. Az egész teherau-
tó beáll, és belül emelik fel a 2. emeleti szín-
padszintre, de természetesen a külsô lift is
meg tud állni a másodikon. Egyébként a szín-
padi alsógépészet nem jellemzô Hollandiára,
mivel a társulatok folyamatosan utaznak, en-
nek csak akkor lenne értelme, ha mindenhol
egyforma lenne. Ebben a színházban viszont
a felsôgépészet nagyon impresszív volt. A ká-
beldobok belsejében vannak a szupercsendes
motorok, és mindez bent a színpadtérben,
szintén a helyhiány miatt. A drótkötelek a ta-
posórács alatt futnak, ezért a rácson nagyon
könnyû közlekedni, illetve a ponthúzók és a
pluszkábeldobok szinte tetszés szerint helyez-
hetôk el. A képen látszik a mélységben moz-
gatható vasgerenda, melyen széltében moz-
gatható 1 tonnás motorok vannak, ha valami
nehezebb dolgot kell emelni. Természetesen
mindezen eszközök vezérlése egy pulton fut
össze. A következô képen látható üvegfal –
mely majdnem a színpad szintjéig üveg, és
gombnyomásra teljesen besötétíthetô – Lou-
is büszkesége. Már régóta szerette volna
megvalósítani azt, hogy munkavilágítás he-
lyett természetes fényben lehessen dolgozni.
Vannak olyan idôszakok a színházi dolgozók
életében, amikor többet vannak a színház-
ban, mint otthon, és ha a hosszú építéseket
természetes fényben lehet végezni, sokkal
jobb a közérzet.
Végül, de nem utolsósorban a Rotterdam-

se Schouwburg színházat tekintettük meg.
A színház kb. 30 éves, Rotterdam belvárosá-
ban található, és egyébként ez volt a bázi-
sunk. Itt tartottuk üléseink nagy részét.
A színpad itt is a 2. emeleten van. Itt is egy

lift végzi dolgát már 30 éve. A színházterem-
be érve furcsa érzésem támadt. Ugyanis elsô
nap már jártunk itt, megnéztünk este egy
kortárs opera-elôadást a fesztivál keretein be-
lül, de akkor mintha nem így nézett volna ki
a nézôtér. És igazam volt, mert nemsokára
megnéztük a nézôtér alatti gépészetet, mely
lehetôvé teszi a nézôtér különbözô szögekbe
való állítását. Amilyet a produkció leginkább
igényel. Az épületen egyébként látszott,
hogy nagy szerepet kapott a funkcionalitás.
Ami számomra a legfurcsább volt mindhá-
rom színházban, az a színpadpadló. Ke-

ményfa parketta. Sárgásbarna, mint a par-
ketta általában. Fúrni nem lehet, mivel ke-
mény, és nem hinném, hogy a színe megfe-
lelô lenne bármely elôadás számára. Hogy ez
miért így alakult ki, arra ebben a cikkben már
nem kapunk választ.
Természetesen a magyar repertoár-színhá-

zi rendszerben nincs szükség sok olyan meg-
oldásra, amit Hollandiában láttam, és az is
látszik, hogy ott más nagyságrendû pénzzel
gazdálkodnak, de ami jó, azt mindig érde-
mes átvenni. Számomra legalábbis érdekes
és tanulságos volt ez a látogatás, és remé-
lem, sikerült átadnom valamit az ottani szín-
házak gyakorlatiasságából

Szabados Tamás
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Áthelyezhetô ponthúzók a zsinórpadláson

A színpadtornyot sötétíthetô üvegfal határolja

Kamion a magasban (Rotterdamse Schouwburg)

Nieuwe Luxor Theater
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Az elôadó-mûvészeti törvény életbelépését követôen hogyan
mûködhet ma egy nagy fôvárosi színház gazdasága?

Ami az anyagiakat illeti, a tavalyi év utolsó két hónapja óta, tehát
amikor is a színházi törvény életbe lépett, lényegesen könnyebb a
színházak pénzügyi helyzete, mint ezt megelôzôen volt. Nagy lehe-
tôséget biztosít ez a törvény arra, hogy külsô cégek adománya révén
a színház pénzhez jusson. Ez a változás a múlt év végét és az elmúlt
fél évet kifejezetten kedvezôen érinti a folyamatos mûködést, és fô-
leg a színház mûszaki ellátottságát illetôen. Sok olyan eszközhöz jut-
hattak a színházak – juthatott a Vígszínház is –, amirôl eddig álmod-
ni is alig mertünk volna. Sorrendet nem akarok fölállítani, de minden-
képpen a színpadtechnika és ezen belül a világítás- és a hangtechni-
ka került preferált helyzetbe, és vásárolhatunk az elavult keverôpult
helyett újat, intelligens lámpákat, és egyéb olyan technikai felszerelé-
seket, amelyeket én magam nem is értek, csak bámulom. Kifejezett
örömömre szolgált, hogy a hosszú színházi pályafutásom utolsó hó-
napjaiban sok mindenre igennel válaszolhattam, amire eddig nemet
kellett mondanom. Természetesen a nagy kérdés az, hogy a továb-
biakban is ilyen módon mûködhet-e ez a törvény, hogy a továbbiak-
ban is lesz-e a színházaknak joguk és módjuk arra, hogy a bevételük
80%-áig adományt fogadhassanak el, és ezt a saját javukra fordíthas-
sák. Bízom benne, hogy így lesz. 

Akkor ez azt jelenti, hogy most eljött a Kánaán a színház-
finanszírozásban?

Ezt azért nem lehet tudni, mert a színházi finanszírozás bázisa a fenn-
tartó, a gazda, a mi esetünkben a fôvárosi önkormányzat, más szín-
házaknál is az önkormányzat, illetve állami színházaknál az aktuálisan
felelôs (sok-sok néven nevezhetô) minisztérium szándékától és lehe-
tôségeitôl függ. Ha a pluszforrásainkat illetôen konkrét számot kell,
hogy mondjak, a Vígszínház a 2009-es évben összesen 112 millió fo-
rinthoz jutott különbözô vállalatok nyereségébôl származó adomány-
ként. Azonban a fôvárosi önkormányzat úgy döntött, hogy a színhá-
zak így szerzett pénzét visszavonja, illetve zárolta és újból fölosztot-
ta, hogy a kisebb színházak is kaphassanak belôle, azok, amelyek na-
gyon csekély bevételûek lévén, nem juthatnak ilyen adományhoz.
Így az újraosztás után 90 millió forint jutott a Víg- és a Pesti Színház-
nak. Szívbôl remélem, hogy ebben a naptári évben is arányosan ha-

sonló összeghez juthatunk hozzá, mert hála istennek a Vígszínház jól
megy, a látogatottságunk rendkívül magas, és mivel a színházi tör-
vény a nézôk számát veszi alapul a felosztható pénzt illetôen, ezért
mi nagyon jó helyzetben vagyunk. A tavalyi nézôszámunk több mint
350 ezer volt.

Ez – úgy tudom – rekord nézôszám. Tehát a normatív és a
pluszforrásokat tekintve eléggé biztosnak látszik a színház
finanszírozása. És lehet fejleszteni is.

Most a kérdés az, hogy a fôváros mennyi pénzt kap idén, illetve jö-
vôre az államtól, és mennyiben kívánja megváltoztatni az eddigi fi-
nanszírozás elvét vagy mértékét. Bár – természetesen nem akarok tip-
pet adni, de – végeredményben el tudom képzelni egy bürokratikus
gondolkodásban, hogy ha a színház eddig ennyibôl is meg tudott él-
ni, akkor, ha most hozzájut egy újabb szponzori adományhoz, akkor
mi meg csökkentjük a támogatás mértékét. És ez azért nagyon izgal-
mas kérdés, mert azt egyáltalán nem lehet tudni, hogy egy év múl-
va hogyan fog majd mûködni ez a finanszírozási rendszer.

Örvendetes, hogy az elôadó-mûvészeti törvény kezdeti
mûködése pozitív visszhangot vált ki a Vígszínház esetében
is. Itt le lehet mérni, hogy a törvény valóban sikeres-e,
mûködôképes-e. Mi a helyzet – a törvény-elôkészítés folya-
matában is fontos szerepet kapott – munkajogi kérdések-
kel?

Ami a munkajog területét illeti, továbbra is az a helyzet, hogy a köz-
alkalmazotti törvény az, ami a színházak egy részére, így a Vígszín-
házra is vonatkozik, miután mi költségvetési intézmény maradtunk.
Van néhány színház, amely kht., majd kft. lett, azoknál más a támo-
gatás, a gazdálkodás és a munkaviszony kérdése. Azt is merem mon-
dani, hogy a közalkalmazotti jogviszony túlságosan merev ahhoz,
hogy a színházakra jól lehessen alkalmazni. Azok a szabályok, ame-
lyeket egyes közintézményekre, minisztériumokra alkalmazni lehet,
egy színház mûködéséhez nem illeszkednek, vagyis a színház nem il-
leszkedik ezekhez a szabályokhoz. Csak példaképp mondom, hogy
egy közalkalmazottnak meghatározott számú túlórája lehet egy év-
ben, de a színház egészen másképp mûködik. Nálunk szeptembertôl
júniusig, amikor játszunk, a napi munkaidô inkább 20, mint 16 óra.

Lázár Egon – a színházgazdaság hazai doyenje pályájának újabb szakaszához ér-
kezett a Vígszínházban, amikor egy szép búcsúünnepséget követôen új szobába –
a gazdasági tanácsadóéba – költözött. A feladat a régi, tán csak a felelôsség ki-
sebb, de Lázár Egon megtartva derûjét, ezen a poszton is bizonnyal a teljes szín-
házat tartja majd szeme elôtt, ahogyan tette sok-sok évtizeden át.

Beszélgetés Lázár Egonnal, a Vígszínház újsütetû
gazdasági tanácsadójával

Ars dispensationis
A gazdálkodás mûvészete

SZÍNHÁZI GAZDÁLKODÁS
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Hiszen évad közben a színháziak számára egyértelmû, hogy reggel 6
órakor már benn kell lenni ahhoz, hogy 9-re, fél 10-re az a színpad-
kép álljon, amelyben elkezdôdhet a próba. A próba tart 2, fél 3-ig,
akkor le kell bontani a díszletet, fölépíteni az esti elôadásét, az esti
elô adás után éjfélre lebontani azt, hogy másnap reggel elkezdhessék
újra. Tehát egy egészen sajátos, nyújtott munkaidô jellemzô erre a
területre, súlyosbítva azzal, hogy a premierek sora feszített munkát
igényel. A szabadságot meg a szabadnapokat nagyon nehezen ad-
hatjuk ki év közben, évad végén viszont igen. Az ilyen „rugalmas”
munkaszervezést hivatalosan a közalkalmazotti törvény nem teszi le-
hetôvé. Tehát csak az elôzô példa is azt bizonyítja, hogy ezen a té-
ren, szerencsés esetben, változtatás kellene, amit én személy szerint
helyeselnék.

Bár a szabályozás merevsége bizonyos szempontból pozitív,
hisz a foglalkoztatás jogi biztonságát megadja, de azon
belül meg kellene teremteni a munkaszervezésben a rugal-
masság lehetôségét. A havi vagy az éves kötelezô munkai-
dô meghatározásával megoldható lenne egy mûszakinak is
a finanszírozható munkaideje.

Igen, csak most a foglalkoztatás a fenti munkarendek miatt nem le-
het szabályos.

A foglalkoztatás rendje és a mûvészi munka szempontjából
sem mindegy, hogy a nagyobb színházak hogyan, milyen
formában mûködtetik az együttesüket. Volt néhány év,
amikor a társulati rendszer felbomlott, s akkor a Vígszín-

házban is megváltozott a színészek szerzôdtetése. De egy
repertoárszínház nagyon nehezen tud mûködni az állandó
társulat biztonsága nélkül. 

Bizonyos idôben, adózás szempontjából az volt kedvezô egy színész-
nek, ha vállalkozó lett, s mint vállalkozó, nem volt közalkalmazott.
Aztán jött az EKHO, amely kedvezô adózási lehetôséget biztosított, s
egyben megszüntettük a vállalkozó színészi „státuszt”, és visszatért a
társulati tagság. Pillanatnyilag itt tartunk.

A Vígszínház 100. születésnapjára felújított épülete nagyon
szép, példásan karbantartott, és újabb technikai fejleszté-
sek folynak. Szerkesztôségünk itt tartotta legutóbbi ülését,
és volt alkalmunk az új fômérnökkel, Illyés Ákossal is beszél-
ni. Elmondta, hogy a nyáron folytatódik a Pesti Színház
mûszaki fejlesztése. 

Két évvel ezelôtt kezdtük nagyon erôsen forszírozni – még Marton
László elôzô igazgatóval és Bihámi Béla volt fômérnökünkkel –, hogy
legalább a Pesti Színház klimatizálása megtörténjen, mert azt világo-
san láttuk, hogy a színház teljes felújítása évekig tolódhat, viszont je-
lenlegi mûszaki állapotában már nem mûködôképes. Vagy legalább-
is nem méltó saját magához és a Vígszínházhoz. Tervezzük, hogy
meghosszabbítjuk a Pesti Színház mûködési szezonját, mert eddig
maximum május végéig játszottunk, de színész és nézô egyaránt ful-
doklott a melegtôl és a levegôtlenségtôl. Ha a klíma mûködni fog,
megváltozik a játszási idô, és minden szempontból jobb lesz. Illyés
Ákos kollégám – aki Bihámi Bélától átvette a stafétabotot – nagy am-
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bícióval látott neki, és kitûnô ötlete volt, hogy amikor a Pesti Színház
épületének lakói közül néhányan tiltakoztak a klímaberendezés be-
építése miatt, talált egy nagyon kedvezô megoldást. A gépházat má-
sik épületben helyeztük el, amelyiknek nincsenek lakói, tehát nem za-
varhat senkit. 

A fômérnök úr elmondta, hogy a Pesti Színház klímaberen-
dezésének az agyközpontja a Vígszínház épületében lesz.
Túl a mûszaki összekötésen, a két színház mûködése mikép-
pen is van összekapcsolva, illetve mennyire különül el egy-
mástól?

Ha megengedi, egy pici kitérôvel válaszolok. A Színpad egyik koráb-
bi számában, kedves régi kollégám, Venczel Sándor közölt egy leve-
let a fôvárosi színházi struktúráról, melyben a névtelenül maradt szer-
zô (N. N.) azt írja, lehet, sôt valószínû, hogy több kamaraszínházat
meg fognak majd szüntetni Budapesten. Mert biztos lesznek gazdag
vállalkozók, akik megveszik, és éjjel-nappali revü-varieté szórakoztató
üzemmé alakítják majd ôket.

Úgy látszik azonban, hogy ez az idô még nem jött el. Nem
nagyon nyüzsögnek a vállalkozók, hogy színházat vegye-
nek.

Pár évvel ezelôtt másfajta ambíció merült föl, fiatal rendezôk akarták
„megkaparintani” a Pesti Színházat. A fôvárosnál felmerült, hogy
esetleg nézzük meg ennek a realitását. Akkor Marton László igazga-
tó úr fölkért egy tanulmány elkészítésére, hogy mibe is kerül a Pesti
Színház fenntartása, mûködtetése. És kiderült, hogy összehasonlítha-
tatlanul kevesebbe, mint bármelyik egyedül mûködô, önálló színhá-
zé. Tehát amikor a Pesti Színházat összehasonlítottuk a Katona József
Színházzal, az Új Színházzal, a Radnótival, a mûködési és fenntartási
költségei a töredékét sem tették ki azokénak. Miért? Mert van egy kö-
zös igazgatás, egy közös adminisztráció, egy közös szervezés, egy kö-
zös társulat. Vagyis, ha a színész itt is föllép meg a Pestiben is, nem
kerül többe, mint ha csak itt lépne föl. Tehát, ami a gazdaságosságot
illeti, feltétlenül így gazdaságos, és én azt látom – ebben, persze, té-
vedhetek –, hogy az igazgatás, az igazgatók, jelenleg Eszenyi Enikô,
elôtte Marton László, mindig gondosan mérlegelik és megválogatják,
hogy melyik darab kerüljön a Vígszínházba, melyik a Pestibe. Mert a
kettônek, bár jórészt azonos, de nem teljes mértékben azonos a né-
zôközönsége, és bérleteinkbôl is van közös, de van csak a Vígbe, vagy
csak a Pestibe szóló is.

Ez „a kisebbik színházat különszervezzük”-történet, amit a
Madách Színház évek alatt játszott végig, amíg az Örkény
önállóvá vált. Ott is az derült ki, hogy már amikor a mûvé-
szeti programot leválasztották, drágább lett a „kis Ma-

dách” mûködtetése. Most, hogy az Örkény Színház teljesen
önállóan mûködô mûvészszínházzá vált, bizony, nem olcsó
a fenntartása. Miközben méreteit tekintve nagyjából
ugyanakkora, mint a Pesti Színház.

Valóban, a korábban említett adományokból és a fôvárosi színházak
támogatási keretébôl arányaiban nagyobb összeget kellett az Örkény
Színháznak adni, mint korábban, mikor a Madách Kamaraszínháza-
ként létezett. Az önállóság pénzbe kerül. Más kérdés, hogy az Örkény
és igazgatója, Mácsai Pál nagyon jól, mûvészileg kifogástalanul
mûködik. 

Ez esetben nem is magánosításról beszélünk. Lehet-e priva-
tizálni a színházakat Magyarországon? Lesz-e olyan, aki er-
re vállalkozna? Lehetséges, hogy a cégek az adományozás-
ra vonatkozó adókönnyítés miatt több pénzt fognak adni a
kultúrára, a színházra. De eljön-e az a pillanat, amikor
olyan nagy színházak, mint például a Vígszínház, (újra) ma-
gánvállalkozásként mûködhetnek?

Van itt két virágcsokor a hátam mögött. A Roboz család az USA-ból
küldte tegnap nekem. Azt írták mellé, hogy köszönik és gratulálnak.
Mert van itt egy Roboz Alapítvány, húsz éve én vagyok a kurátora.
Megválasztottak a család tiszteletbeli tagjának is, és ezt csak azért
mondom épp most, hisz például a Roboz testvérek, Imre itt a Vígben,
Aladár a mai Játékszín helyén mint magánvállalkozók vezették, igaz-
gatták a színházaikat. És mindig arról olvashatunk, hogy milyen ne-
héz pénzügyi helyzetben voltak folyamatosan. Ugyanakkor azt is tu-
dom, hogy akkoriban egészen mások voltak a körülmények olyan ér-
telemben, hogy például egy fél ház bevételével már teljes mértékben
fedezve volt a rezsi- és bérköltség. Továbbá, hogy a fôváros akkor in-
gyen adta az áramot, a közszolgáltatást, tehát ezért nem kellett kü-
lön fizetni. Az egy másfajta struktúra volt. Ha most privatizálnának
egy színházat, akkor annak teljes mértékben át kellene a szerkezetét
alakítani, mert csak egy biztos bevételû szórakoztató vállalkozásként
volna mûködôképes, más repertoárral és mûsorpolitikával.

Egy városi repertoárszínház nagy társulattal olyan üzem,
ami soha sem rentábilis. Mindig pénzigényes, s ezért nevez-
zük úgy az intézményt, hogy kulturális és mûvészeti, és nem
úgy, hogy üzleti vállalkozás. Az Egyesült Államokban van-
nak másképpen mûködô intézmények. Ott is legföljebb az
en suite játszó, magas színvonalon (és drágán) nagy töme-
get szórakoztató, akár több évadon keresztül egy produk-
ciót vivô cég tud rentábilisan mûködni. Mint a Broadway
színházak, amik magánvállalkozások, és néha csôdbe is
mennek

Igen. Marton László nagyon sokat rendez külföldön, e pillanatban is
Torontóban van, sôt, két produkciót is rendez... Szóval, Toronto ha-
talmas összeggel támogatja a színházat. Olyannyira, hogy most tel-
jesen újjáépítették azt a Soulpepper Színházat, ahol Marton rendez-
ni szokott. És például az Egyesült Államokba, Louisville-be is gyakran
meghívták. Louisville, ahogy mesélte, nagyon gazdag város, nagy
gyárakkal, és ezek szponzorálják az Actors’ Theatre-t, különben nem
tudna mûködni. Tehát a bevételbôl magát nem tudja eltartani.

Lehet, hogy ez a mostani új törvény szerinti finanszírozás
már irányt vesz arra, hogy több forrásból tartsák fönn a
színházakat, s ez nem tûnik rossz elképzelésnek. Az új kez- ➤
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detekkor az embernek a hagyományok is eszébe jutnak,
egyrészt természetesen a Vígszínház hagyományai, más-
részt az Ön saját tapasztalatai. Volt olyan, hogy aranykor?
Akár gazdasági, akár személyes, akár mûvészi szempont-
ból?

Hát ezt szét kell bontani. A színházi aranykor gazdasági szempontból
az elmúlt fél év volt. Nyugodtan mondhatom, hogy soha nem volt
olyan idôszaka a színházaknak, vagy ha szerényebben fogalmazok, az
én színházi mûködésemnek, amelyben ne kellett volna izgatottan fi-
gyelnem, hogy mennyi van a számlánkon, hogy az adott pillanatban
éppen hogy állunk, ki tudjuk-e fizetni a következô produkció költsé-
geit. Bár arra tényleg büszke vagyok – valószínûleg a szerencse is
hozzájátszott –, hogy soha nem voltam olyan színházban és olyan
helyzetben, hogy bármilyen adósságunk lett volna, de az sem fordult
elô, hogy kényelmesen kinyújtózkodhattam volna, szûkre szabottan
kiszámított volt mindig a pénz. Általában a költségvetési évet alku
elôz te meg. Operaházi koromban a minisztériumba kellett járni, más-
kor a fôvároshoz. Öt évtizeden keresztül mindig, minden esetben vi-
ta, harc elôzte meg a támogatást, és amit kaptunk, abból ki kellett
jönnünk. Soha nem tudtunk lazítani. Ezért van az is, amirôl nem na-
gyon beszélünk, hogy igazából a színházi fizetések rosszak. Itt nem
lehet meggazdagodni. Aki színházban éli le az életét, mondjuk, köz-
alkalmazottként, az annyit tudhat, hogy valamennyi fizetése lesz, de
hogy ebbôl egy kocsit tud-e venni, az már nem biztos. És ez így van
mind a mai napig. Természetesen vannak sztárok, akik jól keresnek,
de nem a színházban. Hanem a színház által. Várkonyi úgy fogalma-
zott, hogy a színház csinálja a színészt. A népszerûségét a színház biz-
tosítja. Hogy elmegy még filmezni, elmegy még egy föllépésre, az
csak plusz. Anyagilag és népszerûségben is. Egy idôben, amikor a te-
levízió még közvetített színházat, akkor az nagyon nagy népszerûsé-
get biztosított, és anyagi forrást is, de sajnos, ez már megszûnt. De
flott korszak – ezen a fél éven kívül –, én nem emlékszem, hogy lett
volna. Ami pedig a személyes életet, a magánéletet illeti, nézze, az
úgy van, hogy a fiatalság mindenképpen a szép emlékek közé tarto-
zik, függetlenül attól, hogy éppen a sors hova veti az embert.

Azért nem lehetett könnyû egész fiatal korában sem.

Hát, az én személyes fiatalságomat valóban nem lehet könnyûnek
mondani, enyhén szólva. De hát az egy más dolog. A háború az há-
ború, a hadifogság az hadifogság, szóval természetesen ezeket ki kell
emelni ebbôl a körbôl, a normális életbôl. Azonban már sokszor el-
mondhattam, én mindig csináltam színházat, akármilyen helyzetben
is voltam. Furcsa módon, gyerekkorom óta, anélkül, hogy bármikor

is tudatossá vált volna a számomra. Nos, hát azt is elmondtam, hogy
én szerettem színházban dolgozni, és az, hogy a Vígszínházba kerül-
hettem, biztos, hogy az életem, azt is mondhatnám, hogy a magán -
életem legboldogabb periódusa. Bár, természetesen, a magánéle-
temhez a család nagyon szorosan hozzátartozik. Van ipar mû vész fe-
leségem, orvos lányom, jogász unokám, tehát egy stabil családi hát-
tér biztosította a részemre azt, hogy itt ne csak napi nyolc órát tölt-
sek, hanem akár többet is, talán nem eredménytelenül. S azt gondo-
lom, hogy mindenki, aki szereti, amit csinál, az este, ha hazamegy,
nem felejti el, hogy mit végzett napközben, munka közben pedig
nem felejti el, hogy van gyereke, felesége, apja, anyja stb. Azt hi-
szem, hogy ezt nem is kell különválasztani. Én semmiképpen nem
tudtam. Más kérdés, hogy néha a feleségem feddôn rám szólt, hogy
„te a színházat vetted feleségül”.

Jó egészségnek örvend. És a tenisz. Az is micsoda karrier
volt! Sok gyôzelemmel. Mindig nagyon aktív volt fizikailag.
S mikor pihent, és mikor fog pihenni? Tud egyáltalán pihen-
ni?

A nyaralásaink egy életen át abból álltak, hogy olyan helyre men-
tünk, ahol egy csomó barátunk volt, és teniszeztünk meg bicikliztünk
is, úsztunk és zsugáztunk, és minden, minden, nagyon színes és moz-
galmas, szórakoztató, pihentetô volt, s a nyaralás végén tényleg jó-
kedvvel, energiával föltöltôdve jöhettem vissza. Ez bizony most na-
gyon hiányzik, a teniszezést az isiász nem engedi. Mindenesetre az,
hogy nem tudok „semmit tenni”, az biztos. Valószínûleg elég sok
energiát örököltem genetikusan, és igazából akkor érzem jól magam,
amikor valamilyen feladatom van, amikor valamit el kell végezni. Ha
lehet, többlépcsôsen, sok emberrel kapcsolatot tartva, s ha a végén
sikerül, az nagyon nagy örömet szerez. Egyszerûen érzem, hogy – ezt
most így mondják – az adrenalinszintem emelkedik. Mint egy mecs-
cset, hogyha megnyerek, és én nagyon – igen, nagyon – szeretek
nyerni. És nagyon nehezen vesztek. Vagyis mindent elkövetek annak
érdekében, hogy a labdát a vonalon belülre üssem, és ne kívülre, és
hogy lehetôleg annyira koncentráljak, ha pókerezünk, hogy én nyer-
jek, függetlenül attól, hogy nagyon pici tétre játszunk, és így tovább.
Tehát van bennem egy versenyszellem vagy valami ilyesmi, teljesít-
ményorientált vagyok. De evvel én tényleg nem foglalkozom.

Lázár Egon nevét hallva rögtön eszembe jut a derû. Ami azt
jelenti, hogy belül béke van, nyugalom és biztonság. Mit is
jelent a derû egy színház esetében? Talán, hogy biztonság-
ban mûködik, és az emberek derûsek benne?

Olyan színházat kell teremteni, ahol a lényeget illetôen az emberek
biztonságban érzik magukat, szívesen jönnek be, és értelmét, örömét
látják annak, hogy itt dolgozhatnak. Ha ez nem egy keserû színház,
nem egy muszáj-színház. S én magam úgy látom, hogy bárkirôl van
szó, itt szívesen dolgozik. És nem véletlen, hogy a vígszínházi 34 és fél
évemmel egyáltalán nem én vagyok a rangidôs ilyen vonatkozásban,
mert vannak olyan kollégáim, akik megelôztek. Az egyik titkárnôm
negyvenhét éve, s az egyik könyvelô például több mint negyven éve
van itt, és aki „csak” a 25 éves jubileumi jutalmát veszi föl, az még kez-
dônek számít nálunk. Ahhoz kell a jó szellem, hogy így érezzék magu-
kat az emberek. És a mûszakiak között is nagy a stabilitás. Várkonyi-
nak volt egyszer egy beszéde, 76. december 21-én – ezt azért tudom,
mert akkor volt a Vígszínház 25 éves – „Szeretlek, Vígszínház” címen,
amelyben úgy fogalmazott, hogy „szeretem tehetséges mûvészeidet,
íróidat, akik barátaink, a hûséges mûszakiakat, sôt, ma még a vándor-
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madarakat is és mindenkit az iroda emeletein”. Ezt a kifejezést hasz-
nálta, mert akkor nagy volt a fluktuáció. Ma az állandóság jellemzô a
gárdára. S a színészekrôl nem is beszélve. Van számos olyan színé-
szünk, aki akár 1951 óta, vagy 1955-tôl, vagy a 60-as évek elejétôl a
Vígszínház tagja. Pándy Lajos mai napig föllép. Vagy Szatmári Liza,
vagy Gyimesi Pálma, Bárdy György vagy Farkas Tóni. Ô most éppen
betegállományban van, de nyár van, hát nyáron lehet beteg. Nagyon
fontos minden vonatkozásban törôdni az emberekkel, a személyes
dolgaikkal. És segíteni, ha elakadnak, vagy bajban vannak, legalább
egy jó szóval, esetleg pénzzel vagy mással, kapcsolatrendszerek föl-
használásával. És ebbôl a szempontból is mondhatom, hogy a Víg egy
jó hangulatú hely. Persze, ha sikertelen volna a színház, akkor a feje
tetejére állhatna a vezetés, nem volna jókedv. Nagyon lényeges az,
hogy jól mennek az elôadásaink, s ha egy kisebb-nagyobb bukás be-
következik, ami óhatatlanul benne van a pakliban, túléljük. De alapve-
tôen hosszú szériákat játszunk. Ha egy hónappal ezelôtt találkozunk,
akkor én még a másik szobában dolgozom – ahol most Csóti Jóska ba-
rátom ül –, és a falon ott a 25 darabnak a plakátja, ami most a reper-
toárunkon van. S akad köztük olyan, amit 1983-ban mutattunk be, a
Játszd újra, Sam, aztán 88-ban a Padlást, úgyhogy több olyan elôadá-
sunk van, ami évtizedek óta mûsorrendünkön szerepel. Ehhez valóban
nagyon jó színészgarnitúra, jó színházvezetés, jó propaganda és ad-
minisztráció, jó mûszak kell, és így tovább.

2010-ben túl vagyunk század- meg ezredforduló „új életet
kell kezdeni” lendületén, lassan vissza kellene térnünk ah-
hoz az értékrendhez, hogy fontos a hagyomány, a kiszámít-
hatóság is, és jó, ha tudjuk, minek hol a helye, mennyit ér.

Szívembôl szól. Én magam, amikor errôl gondolkozom, nagyon erôsen
kontrollálom magamat, hogy ejnye, milyen elavult, vén, konzervatív pa-
li lettem, aki ennyire ragaszkodom a hagyományokhoz. S nem hiszek
abban, hogy feltétlenül mindig valami újat kell kitalálni egy mûvészeti
intézményben, ha úgy látjuk, hogy amit csinálunk, az értékes. Termé-
szetesen lehet és kell is változtatni, az normális. Nekem például sokat je-
lent a Vígszínház múltja, de van, akinek ez már nem annyira fontos.

Színháztörténészként úgy gondolom, hogy fontos a fiata-
loknak is továbbadni azokat a dolgokat, amik már bizonyí-

tották az értéküket. A Vígszínházba is minden évben jönnek
fiatal színésztagok, mindig vannak új emberek a mûszak-
ban, az adminisztrációban, és az újakat „be kell építeni”
azok közé a hagyományok közé, melyeket csak akkor tud-
nak elfogadni, ha felismerik, hogy ez a közeg értékes és fon-
tos mindannyiunknak.

Az új emberek a belépésükkel meg is változtatják a helyet, ahová be-
léptek, és kialakul a szimbiózis, az újak és a régiek találkozása. Az új
igazgatónk, Eszenyi Enikô nagy súlyt helyez arra, hogy tehetséges fi-
atalokat hozzon, s ha valaki el is megy a társulatból, a szerepeire mint
vendég maradhat, és szívesen marad is. Nincs olyan szabály, hogy ha
elszerzôdsz, akkor ide a lábad be nem teheted többet. Ellenkezôleg,
játszd tovább a szerepeidet, ha jó vagy benne.

Az is lehet, hogy akik elmennek, visznek magukkal egy kis
darab Vígszínházat. S ez is a hagyomány fontos kötôeleme.
Néha fölmerül bennem a kérdés, hogy ami a színháztörté-
neti szakirodalomban „vígszínházi stílusként” szerepel, va-
jon mit is jelenthet...

Nem hiszem, hogy ma el lehetne különíteni a Vígszínház stílusát más
színházakétól, de amikor indult, a Nemzeti Színházhoz képest egy
egész más iskola volt.

A Vígszínháznak nagy korszakai vannak. Még akkor is,
amikor az 50-es években, a színház újjáépítése és a három-
igazgatós idôszak után nehéz volt folytatni. Késôbb már
meg tudunk határozni egy Várkonyi-korszakot, ami nagyon
jelentôs volt, utána meg már a Marton-korszakot is. Remél-
jük, hogy lesz Eszenyi-korszak is, ami szintén itt kezdôdött
a színházon belül, hiszen Enikô, aki Horvai István tanítvá-
nya volt, rögtön a fôiskola befejezése után ide szerzôdött.
Úgy látszik, a folyamatosság a kezdetek óta fontos erénye
a Vígszínháznak.

Biztos, hogy így van. Örülök a neveknek, amiket említett, és remé-
lem, hogy Eszenyi Enikônek is lesz egy igazgatói korszaka. Az elmúlt
másfél évben, amit lehetett, meg is tettem ennek érdekében. Enikô ➤
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nagyon nagy, erôs személyiség, és tehetséges és fantáziadús és hihe-
tetlen munkabírással, hihetetlen energiával rendelkezô, megbaboná-
zó nô. Ez utóbbi is nagyon fontos! Jó csapatot örökölt Enikô. Marton
olyan erôs garnitúrát épített ki színésztársulatban, apparátusban,
mûszaki vezetésben, minden ponton, hogy ha egy-egy tag ki is vá-
lik, akkor helyette nem okoz igazi gondot, hogy valaki bekapcsolód-
jon. És ez a folytonosság is erôt ad a Vígszínház mûködéséhez.

A Vígszínházat, a szellemét soha sem lehetett megtörni,
mert mindig biztosítva volt a folyamatosság. A tagok, a szí-
nészek magukkal vitték a Víg lényeges jellemzôit, s akárhol
voltak is, szinte bennük, velük mûködhetett a Vígszínház.
Függetlenül a helytôl, függetlenül a színház nevétôl a tár-
sulat itt volt, és a szellem megtartotta a folyamatosságot.

Ajtay Andor az iratszekrényemben lévô végrendeletében azt mondja:
„Magyarázatként hozzá kell tennem, hogy minden társulat közül,
amelynek tagja voltam, az érzelmi szálak legtöbbje a Vígszínházhoz és
annak mindenkori változó társulatához fûz.” Ezért úgy döntött, hogy a
balatoni nyaralójának értékét alapítványként a Vígszínházra hagyja. S ez
azóta is mûködik – hál’ istennek – és az Ajtay Alapítványt aztán követ-
ték mások is, úgyhogy a szekrényemben ott van tíz különbözô alapít-
vány dossziéja. Például a Roboz család, Ruttkai Éva lánya, Harsányi Zsolt,
egykori igazgató Amerikában élô családja, Szemere Vera, aki létrehozta
a Várkonyi-díjat... (a Vígszínházzal a plaketten és Zoli aláírásával).

A korszak...

A korszak. Igen. Szinte csoda, hogy ide kerülhettem. Életem nagy-nagy
szerencséje és boldogsága volt a Várkonyival való megismerkedés és a
közös munka. Nem is tudok mást mondani, mint hogy valami hihetet-
len energia áradt belôle. Bejött egy percre, és bármit tett vagy mondott,
azt érezhettem, hogy tôle én is több lettem, hogy fényesebben ragyog
valahogy az ember, ha egyáltalán ragyogni tud. Az ô sugárzásától.
Nagyszerû volt Zolival együtt dolgozni. És a legendás, „nagy” társulat-
tal. Éppen egy hónapja volt itt egy meglepetésünnepség, amit nekem,
vagy pontosabban miattam tartottak. Május 31-én. Marton Laci mon-
dott egy beszédet. Ennyi szép és jó szót, ennyi elismerést még sosem
kaptam. Ráadásul, Várkonyival ellentétben, Marton nem szeret úgyne-

vezett „beszédet” tartani. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ez alkalom-
ból kivételt tett. És az is, amikor Enci megkért, hogy maradjak továbbra
is a Vígszínházban. S kaptam ezt a szép szobát... Ha egy percre a régeb-
bi idôkre is visszatekinthetünk, szeretném elmondani, hogy sok helyen,
sok színházban és színház közeli munkahelyen dolgoztam. Például a
Színházak Központi Mûtermeiben is egy idôben. Helyettesítettem Brun-
ner László sokat betegeskedô gazdasági igazgató kollégámat. Nincs is
olyan idôszaka az életemnek, amelyre azt kellene mondanom, hogy jaj,
istenem, nem is akarok gondolni rá. Mert, mondjuk, a Déryné Színház
13 éve pokolian nehéz idôszak volt, ott aztán az ember megismerhette
„alulnézetbôl” a színházat, de én nagyon jól éreztem magam ott is. Mai
napig is tartom a baráti kapcsolatot néhány olyan kollégával, például
Kalmár Tibivel, akivel ott ismerkedtem meg annak idején. Azért említet-
tem a Központi Mûtermeket is, mert a Színpad fôszerkesztôje, Szabó-Ji-
lek Iván szintén dolgozott ott. Elôször a Vidám Színpad átépítésénél is-
merhettem meg Ivánt, és Siklós Máriával is a Vidám Színpad felújítása
során hozott össze a jó sorsom, akinek késôbb a Vígszínház rekonstruk-
ciós terveit köszönhettük. Ami a „korszakokat” illeti, számomra a Vidám
Színpad is emlékekben és sikerekben gazdag korszak volt. Róna Tibor
igazgatása alatt a színház az aranykorát élte. Olyan nagy volt a közön-
ség érdeklôdése a 70-es évek politikai kabaréja iránt, hogy a jegyeket
felvásárló és feketén árusító Ede bácsi, a portás meggazdagodott belô-
le. A korszak. Igen… Amikor például a Színházi Intézetnek lehettem a
gazdasági igazgatója másfél évig, miután Malonyai Dezsô annyit mon-
dott, hogy most menj el a „frizsiderbe”, aztán majd kapsz egy színhá-
zat. Akkor Bizó Gyula volt az igazgató, Székely Gyuri a helyettese, vele
is tartom a kapcsolatot, Almási Miklós is ott dolgozott akkor, vele is na-
gyon jó kapcsolatban maradtam. Bea lányom akkor érettségizett, ami-
kor én ott voltam a Színházi Intézetben. Egyszer azt mondja, apu, van
egy osztálytársam, aki el szeretne helyezkedni, nem tudsz egy állást az
intézetben? Füle Péternek hívták a fiút. A mai napig ott van, ennek már
közel negyven éve. György Eszter, Szántó Judit volt még ott. És Heci,
Belitska-Scholtz Hedvig is. Akkor csinálta a bábgyûjteményt. Szóval,
szép emlékeket ôrzök onnan is.

Mintha a „stílusán” kívül a Vígszínházra valamiféle sikeres
„expanziós politika” is jellemzô volna... Sok színházban
meghatározóak azok az emberek, akik a Vígszínházban is-
koláztak vagy itt dolgoztak.

Valóban. A Vígszínház „köpenyege alól kibújt” valamennyi jeles
mûvész nevét meg se kísérlem felsorolni. Ha csak arra az osztályra
vagy évfolyamra gondolunk, ahol Enci végzett..., épp tegnap beszél-
gettem hosszan Méhes Lászlóval, aki a József Attila Színház igazgató-
ja, Rudolf Petivel nagyon jó, baráti személyes kapcsolatban vagyunk.
Sok olyan vígszínházi színész van, aki innen repült ki más színházak-
hoz. Balázs Péter a szolnoki színházat, Oberfrank Pali pedig a veszp-
rémi színházat igazgatja most. Alföldi Róbertrôl, a Nemzeti Színház
igazgatójáról a közelmúltban jelent meg Radnóti Zsuzsa értékes,
elemzô tanulmánya. Úgy van, ahogy mondja, a Vígszínháznak az
egész magyar színházi életre van hatása.

Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. További sikeres,
boldog, aktív éveket kívánunk!

Sirató Ildikó

Lapzárta után értesültünk arról, hogy a fôváros közgyûlése
Lázár Egonnak Budapest díszpolgára címet adományozott.
Ehhez az elismeréshez is gratulálunk!

➤



De ne menjünk a dolgok elébe! Mikita Gábor
muzeológust, a tárlat kurátorát – aki Juhász
Katalin látványtervezôvel kitalálta az új kiállí-
tást – arra kértük, meséljen a múzeum létre-
jöttérôl, s elôször ,,repítse vissza” az olvasó-
kat a korábbi kiállításhoz.

A miskolci színészmúzeum alapításának gon-
dolata a 80-as évek közepén Gyarmathy Fe-
renc színmûvészben fogalmazódott meg,
amikor a Bajor Gizi Színészmúzeumot végig-
nézve szomorúan tapasztalta, hogy hiányoz-
nak a kiállításról elhunyt vidéki pályatársainak
emlékei. Kezdeményezésére a Miskolci Nem-
zeti Színház rekonstrukciójának részeként
1996. október 22-én nyitotta meg kapuit az
intézmény a Miskolci Galéria színháztörténeti
gyûjteményeként. Az elhunyt miskolci teátris-
ták emlékhelye a színházi negyedben, a Déry-

né utcában kapott helyet, azon a telken, ahol
1823-tól 1843-ig Magyarország elsô magyar
nyelvû kôszínháza állt. Sajnos Gyarmathy Fe-
renc nem sokáig örülhetett álma megvalósu-
lásának: fél évvel a nyitás után az ô portréja is
felkerült a múzeum falára, az elhunyt mûvé-
szek képei közé… Az elsô tárlat még Feri bá-
csi gyûjteményére épült, az évek folyamán
újabb és újabb anyagokkal gazdagodtunk.
Sajnos közben sokan távoztak el a színház
mûvészei közül, így idôrôl idôre hozzányúl-
tunk egy kicsit az állandó kiállításhoz. 

Emellett folyamatosan rendeztek idô-
szakos kiállításokat is.

Az állandó kiállítás terébôl lett ,,kicsípve” egy
kis tér, ahol fontos munkákat, emlékeket mu-
tathattunk be. Agárdy Gábor ikonjaival tért

vissza Miskolcra, Makay Sándor miskolci szí-
nész korában rajzolt karikatúráit hozta el hoz-
zánk, Darvas Iván itt rendezett elôször kiállí-
tást számítógépes karikatúráiból. E tárlatok le-
hetôséget adnak, hogy minél szélesebb réte-
get szólítsunk meg. A legkisebbeknek készül-
nek a bábszínház világába vezetô kiállítások.
Rendszeresek a szcenikai tárlatok, amelyekkel
a színpadi látvány iránt érdeklôdôket szólítjuk
meg: az innen induló Szakács Györgyi miskol-
ci tervei mellett elhozta a Napfény íze Oscar-
díjra jelölt jelmezterveit is, Ék Erzsébet a ma-
gyar divattörténeti rajzait mutatta be. S külön-
leges képzômûvészeti játékra ad lehetôséget a
színházi témákat meghirdetô Szín-Kép-Idô c.
nemzetközi mûvészgárdát megszólító kép-
zômûvészeti sorozatunk… Az idôszakos tárla-
tok nagy találkozásokhoz is alkalmat teremte-
nek. Sok év után válthatott szót Wegenast Ró-
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Volt némi aggodalom a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum új ál-
landó kiállításának megtervezôiben, hogyan is fogadja majd a közönség a
hangulatában a korábbitól teljesen eltérô tárlatot. Sok rendezvényt tartot-
tak itt, melyeknek is köszönhetôen kialakult a törzsközönség, sokan ismer-
ték, kedvelték e békés helyet. A májusi megnyitó után eltelt néhány hónap
azonban azt igazolta: alaptalan volt a félelem…

Megújult a miskolci
Színháztörténeti és
Színészmúzeum

SZÍNHÁZTECHNIKA TÖRTÉNETÉBÔL

Reflektorfénybe került
relikviák

➤



bert díszlettervezô és Orosz György rendezô a
tervezô kiállításán. Több évtized után ölelkez-
hetett össze Agárdy Gábor miskolci kollégái-
val. S nagy, szeretetteljes családi összejövetel-
lé is vált Bilicsi Tivadar emlékkiállítása, amikor
a megnyitóra a mûvész lányai mellett eljöttek
a családtagok… Ezeken a megnyitókon is
érezhettük, hogy kinôttük az intézményt, új
térszerkezetre van szükség. Így jól jött az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium pályázata az
állandó kiállítás megújítására.

Úgy tudom, az eredeti terv ,,bátorta-
lanabb” volt, nem akartak ennyire
elrugaszkodni a korábbi kiállítástól.
Ám a szakértôk javaslatára és bátorí-
tására egészen újat álmodtak. Mi-
lyen lett volna a ,,középmegoldás”?

Már ekkor is törekedtünk arra, hogy színház-
szerûbb legyen a tárlat. A kiállítás témája is in-
dokolja ezt, s a mai korszellem is szereti a te-
átrális megoldásokat, a látványos gesztuso-
kat. A 60-as évek néhány díszlettervét kíván-
tuk felhasználni installációként, illetve az épü-
let klasszicista jellegéhez is igazodva „békebe-
li” múzeumi hangulatban, hagyományosabb
paravánrendszerben gondolkodtunk. Végül a
szakértôk javaslatára semlegesebb illetve mo-
dernebb tereket hoztunk létre.

Megérkeztünk hát a megvalósult
álomhoz… Illetve tényleg megvaló-
sult minden, amit elképzeltek?

Igen. Egy-két apró technikai jellegû változta-
tás történt csak. Sikerült megvalósítani, amit
szerettünk volna: színesebbek, látványosab-
bak lettek a kistermeink. A nagyterem pedig
színpadimitáció lett: a tér a stilizált díszletekkel
színpadot idéz, melyben a díszletelemek nem-
csak különbözô korszakok kulisszáira utalnak,
hanem installációs elemként is mûködnek. 

Hogyan épül fel a tárlat tartalmi része?

A kiállítás a vándorszínészet korától napjain-
kig foglalja össze a miskolci színjátszás két év-
százados történetét. Az elsô traktus a miskol-
ci kezdeteket eleveníti fel: Miskolc a magyar
színjátszás egyik bölcsôhelye, a XIX. századi
színészetünk kulcsfontosságú központja, ahol
színjátszásunknak számtalan jelentôs szemé-
lyisége megfordult… Az emeleti kiállítóter-
mek az 1857-ben átadott második miskolci
kôszínház mûködését mutatják be. Az elsô
kisterem a színház megnyitását, a nyitó dísz-
elôadást idézi. Itt mutatjuk be elsô jelentôs
színpadtechnikusaink, díszletfestôink egyikét,
Telepi Györgyöt, aki a második színház kár-

pitját illetve díszleteinek egy részét festette,
nyugdíjba vonulása után pedig Diósgyôrben
élt néhány évig. A múzeum megnyitása után
pár évvel leszármazottai ajándékozták nekünk
jubileumi serlegeit. Ugyanitt a késôbb emelt
toronyóra szerkezete, illetve az 1925-ös felújí-
tás tervrajzai jelzik a színház folyamatosnak
mondható korszerûsítését. A színházi mûfajok
közül pedig az e korszakban virágzó nép-
színmû világát idézi meg itt a kiállítás, többek
között Kecskeméti Irma színésznô jelmezével.
A következô kisteremben a XX. század pol-

gári színjátszás világába pillanthat be a láto-
gató. A nagyméretû lapozgatatón a Színházi
Élet miskolci vonatkozású cikkei között Dajka
Margit, Makay Margit, Mezey Mária portréját
fedezhetjük fel a helyi kedvencek, Koronkay
Rózsi, Kondráth Ilona fényképe mellett.
Ugyanitt történik az innen induló Latabár-di-
nasztia bemutatása is. Latabár Árpád utazólá-
dája a Miskolcról indult színészdinasztiáról kí-
nál érdekességeket. A Latyi Matyi-meseköny-
vek kézbe is vehetôek, olvashatóak. A XX.
század színészóriásai közül is sokan indultak e
város színpadáról: archív felvételekrôl többek
között Bilicsi Tivadar, Bessenyei Ferenc mesél
a miskolci színjátszás nagy pillanatairól. 

Bessenyei Ferenc visszaemlékezésével
eljutunk a negyvenes évekig, illetve
az 1949-es államosításig… 

A kiállításnak ez a legnagyobb egysége.
A nagyteremben az államosított színház fél
évszázadát mutatjuk be. A hátsó fal a kulisszák
mögötti világot villantja fel: a színészbüfét (a
Földessy-társulat bankettjének fotójával, a kö-
zéppontban a vendégmûvész Karády Katalin-
nal), valamint a hátsó színpadot, illetve a pró-
batáblát. Ez a falrész vezet át a magánszínhá-
zak korából a színházak államosításához. 
A tér a színpad világát idézi, a látogató

imitált színpadi közegben érezheti magát: a
kiállítási dokumentumok, fotók, plakátok,
szcenikai tervek, személyes tárgyak valamint

a színházi szerkezetek a stilizált fehér díszle-
telemek takarásába, a fekete hátsó illetve ol-
dalsó díszletfalak közé kerültek. Négy na-
gyobb díszletelemet építettünk be, amelyek
egy-egy korszakra jellemzô szcenikai stílust
idéznek meg a negyvenes-ötvenes évek „bé-
kebeli” kulisszáitól a nyolcvanas-kilencvenes
évek vasszerkezetéig, markánsan tagolva kü-
lönbözô alkotói törekvéseket, korszakokat.
Az elemeket egyébként konkrét díszletek ih-
lették, például az 1980-as Lear királyé… A tér
kicsi ahhoz, hogy minden emlékezetes pro-
dukciót megidézzünk, ezért fôleg a magyar
színháztörténet egészére kiható elôadásokat
emeltük ki – például a Kazimir Károly rendez-
te Antigonét vagy a Horvai István által színre
vitt, a maga idejében szcenikai megoldásai-
val is újdonságnak számító Arturo Uit. S a
Miskolchoz hûséges mûvészek, többek kö-
zött Márffy Vera, Ábrahám István, Fehér Ti-
bor emlékei is felejthetetlen színházi estéket
idéznek meg. A személyes történetek közül
pedig a legszebb: Ruttkai Éva és Latinovits
Zoltán miskolci találkozása.  

Az érdeklôdô tehát így egyszerre is-
merkedhet meg az elmúlt évtizedek
fontos törekvéseivel valamint a ku-
lisszák mögötti világgal?!

Igen, így nem csak a kész elôadásokról mesé-
lünk, hanem a színházcsinálásról is. S ezzel a
megoldással nemcsak színházszerûbbé, de in-
teraktívvá is kívántuk tenni a kiállítást. A lelke-
sebbek például jelmezeket próbálhatnak fel. 

És persze van olyan, a ,,régi” kiállítá-
son is szereplô tárgy, amit a korábbi
látogatók nemcsak újra felfedezhet-
nek, de egészen más közegben lát-
hatják, sôt mûködtethetik …

Az angol világosítópult eddig is a legnép-
szerûbb eleme volt a kiállításnak: a karon ülô
kisgyerekek épp oly lelkesen nyomogatták a
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színes billentyûket, mint az idôsebbek. Most
azonban néhány gombját lenyomva mûkö-
désbe is hozható a Stand Electric fényorgo-
nája. Nemcsak a díszletelemek kapnak általa
fényt, hanem a nézôtér nagyméretû fotója is.
Ez utóbbinak fôleg a színházba bejutni nem
tudó turisták örülnek, hiszen így képet kap-
nak a nagyszínház mai hangulatáról is.

Úgy vélem, a világosítópult mellett
említést érdemel egy másik régi tech-
nikai eszköz is: az ügyelôpult, a 50-es
évek végérôl. Ez sem csak a szemnek
,,szól”? Szabad nyomkodni?

Sok kis fehér gombjával ez is „ingerli” a látoga-
tókat, hogy kipróbálják. Mivel igen masszív be-
rendezés az is, így nem tudnak kárt tenni ben-
ne a látogatók. Ám itt talán érdekesebb az a
nem mindennapi rajz, amit Agárdy Gábor az

államosításkor miskolci színészként, illetve ezer-
mesterként rajzolt a korszerû súgólyuk címen. 

A mostani tárlaton kevesebb a kiállí-
tási anyag...

Meg akartuk szüntetni a korábbi zsúfoltságot.
Ugyanakkor beépítettünk monitorokat, eze-
ken filmrészletek, színházi elôadások archív
felvételei, visszaemlékezések illetve fotók, pla-
kátok révén idézünk meg egy-egy korszakot.
Így többet is kínálunk, mint korábban.

Kínál-e tartalmában is újat tárlat?

Újdonság, hogy a kiállítás utolsó egysége az
emeleti összekötô folyósón az amatôr színját-
szás történetét villantja fel: a vasgyári, pere-
cesi munkásszínjátszás hagyományai mellett
az elmúlt évtizedek amatôr együtteseit is

számba vesszük. Az innen nyíló beugróban
alakítottuk ki a báb- és gyermekszínházi sar-
kot. A folyosó tükörfala bábszínházi paravánt
rejt: a múzeumlátogató gyerekek maguk is
bábozhatnak, illetve számukra is tarthatunk
kis elôadásokat.  

Új térrel is gazdagodtak…

Megkaptuk a földszinten a korábbi kávézó
helyét. A múzeum kapuján kilépve három
presszóval is szembe találja magát a látoga-
tó, tehát nincs hiány ,,kávéban”… Itt rendez-
zük meg az idôszakos kiállításokat, ide került
a jegypénztár, a ruhatár, s új szolgáltatásként
itt kínálunk színházi témájú könyveket, DVD-
ket. Itt is gondoltunk a fiatalabb korosztá -
lyokra: a gyermeksarokban színezôk, kreatív
foglalkoztatók, papírszínházi játékok, rejtvé-
nyek várják a gyerekeket. Ugyanitt lehetôség
van személyre szabottan régi színházi felvé-
telek, illetve színházi tárgyú filmek – köztük a
saját készítésû Emlékpróba c. riportfilmsoro-
zatunk – megtekintésére.

Végül is milyen volt a fogadtatás?

A tárlatot eddigi tapasztalataink alapján pozi-
tívan fogadták a látogatók – a fiatalabbak és
az idôsebbek egyaránt. A színpad, még ha
nem is igazi, így is elvarázsol mindenkit. A tár-
lat tematikájával illetve az új színházszerû ins-
talláció jellegével, térszerkezetével is lehetô-
séget kínál, hogy a színháztörténetiségen, az
emlékhely jellegen túl általánosabb, sok-
rétûbb színházi megközelítések feldolgozásá-
ra alkalmas közeget biztosítson – színházel-
méleti, drámatörténeti alapismeretek feldol-
gozására is alkalmas iskolai helyszínként és
sokszínû színházi fórumként is mûködjön. Ez
utóbbira példa a múzeumok éjszakáján meg-
rendezett két programunk: a miskolci színház
zeneigazgatójával folytatott beszélgetés, illet-
ve egy helyi szerzô színházi verseskötetének
bemutatója. Az óvodások, iskolások számára
folyamatosan hirdetjük múzeumpedagógiai
foglalkozásainkat. Rendszeressé kívánjuk ten-
ni a színházi közvetítések, illetve színházi tár-
gyú filmek vetítését… Elôkészületben van egy
állandó táncszínházi beszélgetéssorozat indí-
tása a színház legújabb tagozatának, a tánc
tagozat mûködésének bemutatására, a mo-
dern táncszínházi törekvések megismerteté-
sére a kortárs színház iránt érdeklôdôk számá-
ra… A múzeum korábban sem csak az idô-
sebb korosztály nosztalgiázó helye volt. Az
eddigiek alapján úgy érzem, a megújult mú-
zeumot is szeretni fogják a látogatók, legyen
szó kisiskolásokról vagy nyugdíjasokról… 

Dobos Klára
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Dramatikus terek

Juhász Katalinnak, a Miskolci Nemzeti Színház díszlet-jelmez tervezô mûvészének már több önál-
ló kiállítása is volt a múzeumban. Most örömmel vállalta a múzeum újjávarázsolásának feladatát:  
– A kiállítás látványvilágának kialakításánál néhány alapvetô szempontot és adottságot kellett

összeegyeztetni, mielôtt a végleges elgondolás megszületett. A kiállítandó dokumentumok, tárgyi
emlékek és relikviák kronológikus elrendezése során figyelembe vettük történeti fontosságuk mel-
lett látványértéküket és a térbeli adottságok szempontjából lényeges méretüket. Miután kialakult
a tematikus és kronológiai elrendezés, szinte egyértelmûen kirajzolódott egy rendszer, ami meg-
határozta az egyes téregységek stílusát, hangulatát, ekkor kezdôdhetett az igazi tervezôi munka.
A cél az egyes elemek összekapcsolása volt olyan téregységekké, melyek egymásra épülve

dramatikusan segítik, illusztrálják a megjelenített kor hangulatát, éppúgy, mint egy díszlet egy
színházi elôadás során. Az installációnak e díszletszerû megjelenésével azonban nagyon óvato-
san kellett bánni. Szem elôtt kellett tartani, hogy a kiállítás igazi látnivalója nem magában az
installáció milyenségében rejlik, hanem visszafogottan, lehetôség szerint elegánsan, a kiállított
anyag értékét hivatott hangsúlyozni, emelni.



A pirotechnika a vegyészet különleges terü-
lete, mely olyan anyagokat, vegyületeket, il-
letve azok keverékeit kutatja, fejleszti, gyártja
és alkalmazza, melyek elégése irányított, azaz
elôre meghatározott fény-, hang-, láng-, szik-
ra-, füst-, köd- vagy gázképzôdéssel jár. A pi-
rotechnika szó a „pürosz” (tûz) és a „tekhné”
(mesterség) görög szavakból származik, je-
lentése a tûz mestersége. A pirotechnikai
anyagok – munkavédelmi és raktározási
szempontból – a robbanóanyagok közé tar-
toznak, mert nemcsak az éghetô anyagot
hordozzák önmagukban, hanem az égéshez
szükséges oxigént is (pl. kálium-nitrát) oxidá-
lószerben, kötött formában. A már égô piro-
technikai anyag ezért nem oltható!
A hatályos magyar jog az egyes anyagok

eltérô veszélyessége, illetve a felhasználás el-
térô jellege miatt külön-külön szabályozza a
pirotechnikai anyagokkal kapcsolatos tevé-
kenységeket (pl. birtoklás, felhasználás ese-
te). A szállítást az ADR szabályozza. A téma
terjedelmes, most csak a színpadi használat-
ra vonatkozó fontosabb elemeket ismerte-
tem. 

Rendeletek, biztonságra vonatkozó elôírá-
sok és néhány egyéb gondolat, amelyek se-
gíthetik a színpadi munkát. A színház és szín-
pad fogalma többször keveredik ezekben, de
különválasztásuk nem is indokolt, mert érte-
lemszerûen azonos rendeletek érvényesek
minden színpadra.
Kell-e pirotechnika a színházba?  Ha a ren-

dezô szeretné, akkor kell! Akkor is szükséges,
ha a szerzôi jogok a darabot „változtatás nél-
kül” adták át, és abban pirotechnikai látvá-
nyelemek szerepelnek. A musicalekben és
más darabokban is egyre nô a „látványéh-
ség”! A külföldi rendezések, a nagy tömege-
ket vonzó elôadások a totális látvány felé vi-
szik a produkciókat. 
A színpadon a hatást pirotechnikai eszkö-

zökkel fokozhatjuk. Például, ha egy puskalö-
vés durran a színpadon, hatásosabb lehet lát-
vánnyal kiegészítve, ebben az esetben a tor-
kolattüzet, annak füstjét is láthatja a nézô.
Egy boszorkány kelléke lehet pl.: egy üst, ak-
kor egy kék színû kavargó füst erôsítheti a
látványt, a bûvös varázslatot.
Az alábbi jogszabályok a „színházat csiná-

lóknak” mûszaki vezetôknek, szcenikusoknak
adnak információt a színpadon alkalmazott
pirotechnikához.
A színpadon az I. kategóriába sorolt piro-

technikai termékek használhatók, ezek hasz-
nálata nem engedélyköteles, csak kötelezô
bejelenteni. Ezek az ún. játékos pirotechnikai
termékek. A termékek besorolását elsôsorban
a felelôs pirotechnikusnak kell ismernie, de
ajánlott, hogy a mûszaki vezetô is ismerje a
rendeleteket.
A színpadon leggyakrabban használt piro-

technikai anyagok: a szikraszökôkút, láng-,
hang-, villanó-, füsteffektek. Ide tartozik az
ún. tortatûzijáték is. 
A pirotechnikai anyagok felhasználását, a

155/2003. (X. 1.) számú kormányrendelet a
polgári célú pirotechnikai tevékenységek fel-
ügyeletérôl szabályozza: 
26. § (4) bekezdés: „…a tevékenység

megkezdése elôtt 5 munkanappal írásban be
kell jelenteni a tevékenyég helye szerinti ille-
tékes rendôrkapitányságon.”
27. § (1) bekezdés: „Az I. kategóriás játékos

pirotechnikai termék közintézményben, köz -
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elôadás-sorozatában hangzott el.

a színpadon
Pirotechnika
TÛZVÉDELEM



épületben, sportlétesítményben, egyházi in-
tézményben, védett természeti területen és C
tûzveszélyességi osztályba tartózó helyen pi-
rotechnikus irányításával használható fel.” 
Ezeknek a paragrafusoknak a betartása –

betartatása nagyon fontos, mert az ellenôrzô
hatóságok nagyon súlyos bírságokat szab-
hatnak ki! 
A színpadon egyéb látványeszközöket is

használunk: gyufa, cigaretta, gyertya, fáklya,
tábortûz, lángoló tárgyak stb. Ezen anyagok-
nak a használata, mivel nem pirotechnika –
az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység
körébe tartoznak, amelyek felhasználását az
53/2005. (XI. 10.) BM.-rendelet szabályozza.
Az ezzel járó írásbeli kötelezettséget a fenti
BM-rendelet részletesen ismerteti (tûzveszé-
lyes tevékenység a, b, d, e, g, h, i, j, m pon-
tok). Ugyancsak ez a rendelet intézkedik a
tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalko-
zási ágakról, munkakörökrôl és a szakvizsga
részletes szabályairól.
Lásuk, hogyan történik az életben egy

ilyen esemény: a rendezô azt kéri: „a katona
kezébe adjatok egy égô fáklyát, és azzal men-
jen át a színpadon!” A szcenikus feljegyzi, a
kellékes beszerzi, meggyújtják, a katona át-
megy a színpadon a fáklyával – majd eloltják
azt. – EZ A SZÍNHÁZ! 
A valóságban a rendelet szerint – mielôtt

a katona elindul, – a munkát elrendelô veze-
tônek ezt dokumentálni kell, mert az ô fele-
lôssége a feltételek biztosítása és az írásbeli
utasítások elkészítése. (Ez a személy változó
lehet a színház mûszaki szervezetének felépí-
tése, ill. az egyszemélyi felelôs igazgató uta-
sítása szerint.)
Minden pirotechnikai cselekménynél fele-

lôs pirotechnikust kell kijelölni, aki – más jog-
szabály alapján – megfelelô pirotechnikai
képzettséggel rendelkezô természetes sze-
mély, aki az engedélyezett pirotechnikai te-
vékenységért felel, és a pirotechnikai tevé-
kenységben részt vevôkért felelôsséget vállal.
Nagyon fontos, hogy az alkalmi tûzveszé-

lyes tevékenység kivitelezôjét és a színpadon
akkor jelen levô összes szereplôt külön tûz- és
balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
A tûzveszélyes tevékenységet nevesíteni kell,
amelyet jegyzôkönyvben, írásban is rögzíteni
szükséges, és a résztvevôkkel alá kell íratni!
A fenti szabály a pirotechnikai effektek alkal-
mazásakor is kötelezô, és a vonatkozó rende-
letek betartása is kötelezô!
A legfontosabb, hogy az alkalmi tûzveszé-

lyes és/vagy pirotechnikai események min-
dig biztonságosan mûködjenek, amelynek
alapja a pirotechnikus és a szcenikus felké-
szültsége, tapasztalata, gyakorlottsága,
anyagismerete, körültekintô magatartása.

A biztonságot növeli az effektek játék elôtt,
közben és után történô gondozása. Minden
effektet a mûködtetônek követni kell szem-
mel, füllel is. Sôt még jobb, ha ezek mûködé-
sét az ügyelô is figyeli. 
Ma már olyan színpadon is igény van a pi-

rotechnikára, ahol régebben ezt el sem tud-
ták képzelni. Gyakran elôfordul, hogy ven-
dégtársulatok szerepelnek a színházban vagy
a mûvelôdési házban, koncertek, bálok, cég-
ünnepségek kerülnek megrendezésre, és a
vendég fellépôk természetesnek tekintik,
hogy pirotechnikát alkalmazzanak. De maga
a színház is ünneplésre használhatja a piro-
technikát (jubileumi elôadások különlegessé,
alkalmivá tételére.) 
Külön fel kell hívni arra a figyelmet: ha kül-

földi társulat vagy együttes lép fel, és hozza
a pirotechnikusát – akkor a külföldi pirotech-
nikus önállóan, egyedül nem dolgozhat!
Mert Magyarországon a 155/2003 számú
kormányrendelet alapján: Csak magyar jogi
személy közremûködésével (együttesen)
mûködtethet pirotechnikai terméket. 
A jogi felelôsséget csak magyar állampol-

gár viselheti, az engedélyek beszerzésének,
vagy a bejelentésnek is feltétele a jogi szemé-
lyiség. Célszerû beszerezni a külföldi piro-
technikus bizonyítványát (másolat), és fordí-
tóirodában hiteles fordítást készíttetni. Eb-
ben az esetben nincs akadálya, hogy a külföl-
di pirotechnikus mûködtesse az effekteket. 
Természetesen egy szerzôdésben szétvá-

lasztható az adminisztratív és kivitelezôi fele-
lôsség. Ezt szükséges is megkötni, mert a ter-
mékeket a külföldi pirotechnikus ismeri, és ô
felel a mûködés biztonságáért is. 
Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges a

felhasználni kívánt anyagok részletes leírása,
BAM besorolása, a pontos darabszám meg-
határozása, méret stb. Az új EU-besorolás
már T1–T2, P1–P2 kategóriajelzést alkalmaz,
amely a jelenlegi és jövôbeni jogállás szerint
megfelel a hazai, színpadi I. kategóriának, ill.
mûszaki besorolásnak. 
A pirotechnikus-szakmát a színpadi kon-

cert- showeffektek tervezését, kivitelezését
közel 20 éve gyakorlom, de új szakmai ága-
zatot tanultam meg a színházi alkalmazások-
kal. Megismertem a színházi zsargont, kiis-
mertem a színpadi járásokat, átláttam a moz-
gásokat (hol, hogy megy be a színész, és hol
jön ki, hogy megy be a kellék, az effekt, és
hogy jön ki stb.). A színházi pirotechnika egy
sajátos szakmai ágazat, más – látványcentri-
kus, kreatív – látásmódot kíván!
Hét-nyolc éve dolgozom folyamatosan

színházban, ám minden új darab új ötlete-
ket, újabb effekteket, más és más technikai
megoldásokat igényel. Egyre nagyobb az el-
várás, mert a kortárs mûvészetek film, videó,
digitális trükkök által nyújtott szuper élményt
már a színházaknak is követniük kívánatos.
A mûvészi hatások fokozásának, kiteljesedé-
sének hatékony szcenikai eszköze lehet a
színpadi pirotechnika.

Búrány Gyula 
pirotechnikus
Pyrodekor Bt.
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A Teatro alla Scala épületét Maria Terézia
építtette 1778-ban a Habsburg Birodalom
stratégiai szempontból fontos városában
Mai landban, vagyis Milánóban, amelyre az-
után került sor, hogy a város legfontosabb
színháza 1776. február 24-én, az elôadás

után a földszinti nézôtéren rendezett bálon
tüzet fogott és teljesen leégett. A Scala építé-
sze – a Habsburg-udvar építésze – Giuseppe
Piermarini (1734–1808)1 volt. Az udvari épí-
tész kapta a megbízást, s ezzel az is nyilván-
való volt, hogy a színházépület – az akkor ál-
talánosan elterjedt és progresszívnek tartott,
divatos – klasszicista stílusban épüljön fel.
A hangsúlyos és a városi térrel dialogizáló
homlokzat természetes kritérium volt. Hiszen
a színház közelsége a Dómhoz, valamint a
belvárosban a 16–17–18. században épült,
reprezentatív arisztokrata palotákhoz indukál-
ta, hogy csakis felséges, ünnepélyes, az épü-
letek kapcsolatát átjárókkal biztosító épímény
készülhet, amely alkalmazkodik a belvárosi
építészeti kontextushoz és atmoszférához.
A belsô tér pedig az arisztokrácia igényeit és
a birodalmi pompát kellett, hogy szolgálja, s
ez érvényes a földszinti elôcsarnokra, a díszes

lépcsôre, az emeleti foyer helyiségére és a né-
zôtérre egyaránt. A közönség pedig az elôa-
dáson kívül is jól szórakozott: a nézôtér patkó
alakú formáját öt szinten páholyok keretezik,
amelyek magántulajdonban voltak, hiszen
ezek tulajdonosai éppen a páholyok fejében

finanszírozták jórészt a színház építését. A pá-
holyokat saját ízlésük és igényük szerint ren-
dezték be, a nézôtér felé függönnyel lezár-
hatták. A 19. században a páholyok tulajdo-
nosai délután 6 óra körül érkeztek meg a szín-
házba ünnepélyesen, díszes hintókon, hogy a
városlakók még világosban jól lássák ôket, pe-
dig az elô adás általában éjfél körül kezdôdött.
A páholyok mögött konyhák voltak, a szolgák
ott készítették az ételeket, amelyeket az urak
a páholyokban fogyasztottak el. Igazi szalo-
néletet éltek: ettek, ittak, beszélgettek, kár-
tyáztak, ügyeket tárgyaltak, családi és szerel-
mi életet éltek. S erre a színház rendkívül al-
kalmasnak bizonyult, hiszen a családok között
fennálló viszályokat képes volt neutralizálni
azzal, hogy a színház a város szalonja volt,
ahol a társadalmi hierarchia és nem a dinasz-
tikus összetartozások, a szubjektív szimpátia
vagy magánérdek határozta meg, hogy kinek

van, és ha van, a színház mely részére van jo-
ga bejutni. A társadalmi reprezentáció az el-
ôcsarnokban kialakított hangsúlyos és díszes
lépcsôn kezdôdött itt is, és a többi európai
nagyszínházban is, ahol a közönség szerepelt,
ahol a „szalonba” bejutott kiváltságosok egy-
másnak mutatták meg magukat, ahol a meg-
beszélt és véletlen találkozások létrejöttek.
A társasági események sorába tartozik a szín-
házépület minden reprezentatív helyiségére
kiterjedô kiemelkedô ünnepi esemény, az
utóbbi évtizedekben újraélesztett „Opera-
bál”, ahol a kiváltságos résztvevôk nyújtják az
elôadást. 
Az operabálokat a bécsi operabál mintájá-

ra rendezik, amely viszont a párizsi nyomán
született.2 Bécsben, az 1814–15-ös bécsi
kongresszust kísérô ünnepségek keretében
került sor az elsô operabálra,3 majd mindmá-
ig a Ringen, az 1869-re elkészült Operaház-
ban4 tartják farsang utolsó vasárnapján.
A budapesti Operabál a bécsi hagyományait
követi, a Magyar Királyi Operában5 már
1886-tól rendeztek táncos összejöveteleket
jótékonysági céllal, ugyanis Ferenc József a
pénzbeli hozzájárulását (2000 ara nyat) csak
abban az esetben adta meg, ha a színházat
bálok rendezésére is alkalmas helyszínként
építik fel. Azonban az elsô igazi Operabál
csak 1934-ben volt a Budapesti Operabará-
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Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala (1778)

A Teatro alla Scala nézôtere (a 2002-es felújítás elôtt,
amelynek építésze Mario Botta)

SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET TÖRTÉNET

A színház mint a szórakozás színhelye II. rész

Színházépület és társadalom



tok Egyesülete szervezésében, amikor Lehár
Ferenc vezényelt. A hagyományt 1996-ban
élesztették újjá, azóta minden évben a báli
szezon utolsó szombatján tartják a budapes-
ti Operabált. Ekkor a színpad és a nézôtér le-
takarásával mintegy 1000 négyzetméteres
táncparketté alakítják a tényleges színházi te-
ret.
Bécsi mintára 1956-tól New Yorkban,

2005-tôl Dubaiban és Hongkongban is szer-
veznek operabált az osztrák követség és a ke-
reskedelmi kamara kezdeményezésére és
közremûködésével.
Milánóban a közösségi élet másik, s ez már

szelektívebb tere a foyer volt, ahol hazárdjáté-
kot ûztek. És csak itt, mert a városban egyéb-
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Bécs, Opernhaus, 1869, Eduard van der Nüll és August Sicard von Sicardsburg

Milano, Teatro alla Scala, foyer

Bécs, Operabál

Budapest, Operabál (2010)

Párizs, Opera – Ch. Garnier, 1875

Brno, Fellner és Helmer, 1870
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ként tiltottak mindenféle hazárdjátékot.
A színházban ennek engedélyezését azzal in-
dokolták, hogy a játék bevétele hozzájárul a
színház költségeinek a fedezéséhez.
Nem csak Milánóban volt a színház a

komplex szórakozás színtere. A magyar váro-
sokban épült színházak esetében is találunk
számos példát és dokumentációt is arra vo-
natkozóan, hogy a színházat szórakoztatási
funkcióval ruházták fel.
A veszprémi színház 1908-ban épült6. Óvá-

ri Ferenc veszprémi országgyûlési képviselô
vette kézbe a színházépítés ügyét, aki a törté-
nelmi óváros és a 19. századi polgári város

mellé egy modern polifunkcionális urbaniszti-
kai központot hozott létre: a városon átveze-
tô fôútvonal mentén fekvô parkba építtette a
színházat, s átalakíttatta, stílusban és formá-
ban hozzá igazíttatta a már álló szállót, a ka-

szinót és az éttermet. Mindez külön egység
nemcsak funkciójában, hanem urbanisztikai
és építészeti megoldásában is. A szépség, stí-
lus kérdésével nem foglalkozott, csupán any-
nyiban, hogy külsô-belsô kialakításában és

egységében modern városrészt kívánt terem-
teni. Ennek érdekében tervérôl a városból
származó nagy mûvésszel, a magyar szecesz-
szió jelentôs festôjével, Nagy Sándorral
(1869–1950) tárgyalt, aki barátját, munkatár-
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Veszprém, Városi Színház, 1908

Székesfehérvár, Szkalnitzky Antal, 1874Veszprém, a színház nézôtere (az 1988-as felújítás
elôtt)

Veszprém, a színháznak a nézôtér alá helyezett elôcsar-
noka (az 1988-as felújítás elôtt)

Veszprém, a színház a
szállóval és étteremmel
a Püspökkert felôl,
1939

Milano, Teatro alla Scala, a hazárdjáték táblája
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sát, az akkor még alig 30 éves Medgyaszay
Istvánt (1877–1959) kérte fel, hogy tervezzen
Veszprémbe egy a városhoz megfelelô szín-
házat, amely alkalmas színielôadások, bálok,
hangversenyek, s egyéb városi rendezvények
tartására. A programban megkövetelték,
hogy a nézôtér elôtti „üdülô és társas helyisé-
gek” kapcsolatban legyenek a Püspökkerttel,
amely a 20. század elején városi parkként
mûködött pavilonokkal és szép zöldnövé-
nyekkel és virágokkal. Erre a közvetlen össze-
kötésre azért volt szükség, hogy a színházban
tartott eseményen részt vevôk a tavaszi és
nyári hónapokban könnyen kijussanak az

épületbôl a parkba, illetve, a parkból közvet-
len bejáraton keresztül érjenek be az épület-
be. Ily módon a parkból egy tágas térbe lehe-
tett bejutni, amelyet Medgyaszay a nézôtér
alá helyezett, s amely szintén helyet adott kü-
lönféle rendezvényeknek. A színház komplex
szórakoztatási funkció ellátására készült. Ezért

is alakított ki a tervezô a tényleges színházte-
rem nézôtéri traktusában sík padozatot, ame-
lyen a bálok és egyéb rendezvények alkalmá-
val a falak mentén, a színielôadások esetében
pedig lépcsôsen helyezték el a könnyen moz-
gatható széksorokat. Medgyaszay a feladatot
– a tanulmányaira és párizsi tapasztalataira tá-
maszkodva – egyéni invenciókkal és az új épí-
tôanyag, a vasbeton nyújtotta lehetôségek ki-
aknázásával kiválóan, a magyar építészetben
egyedülálló módon oldotta meg.
A magyar városok európai viszonylatban kis-

városok, tehát a színház nem csak a városlakók,
hanem a városba érkezô kereskedôk, átutazók

szórakoztatására is szolgált. Ez is indokolta,
hogy a színház, gyakran a városi szálló, kaszinó,
étterem mellett épült. Mint például Székesfe-
hérváron, ahol virágüzlet és cukrászda is volt az
épületben, vagy Temesváron, ahol az elôcsar-
nokban, vagy Aradon, ahol az épület oldalszár-
nyában étterem mûködött, vagy Békéscsabán,

ahol még közvetlen átjárást is biztosítottak a
színház páholyaiból a szálló „grátishelyiségei-
be”.
A közösségi élet, a szórakozás, kellemes

idôtöltés, társasági összejövetelek színtere a
színház, az épület, amelynek elhelyezése, ki-
alakítása, strukturáltsága, díszítése hely- és
korspecifikus, és nem utolsósorban az építész
kvalitásaitól és színházismereti tudásától is
függô, de minden esetben a társadalmi kö-
rülmények, a kor és a színházépítôk akarata
és ízlése és a színházépülettel kapcsolatban
felmerülô igények határozzák meg.

Ordasi Zsuzsa
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Temesvár, Fellner és Helmer, 1871–1875

Arad, Szkalnitzky Antal, 1871

Békéscsaba, Halmay Andor, 1885
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