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A Fôvárosi Bíróság 2011. október 20-án kelt végzésével a Magyar
SzínházTechnikai Szövetséget kulturális tevékenységet folytató,
közhasznú szervezetté minôsítette. A Szövetség közhasznú célja-
it, feladatait az Alapszabály határozza meg. Az új minôsítéssel
nemcsak jogosítványok, hanem kötelezettségek is járnak. Ezek
közül az egyik legfontosabb a mûködés és gazdálkodás átlátható-
ságának biztosítása. 
Ebben kiemelkedô szerepet kap a tájékoztatás. Nemcsak a tag-

sággal kell jobban kommunikálni, külsô szervezetek számára is
jobban láthatóvá kell tenni a szakmai tevékenységet. Milyen mé-
diaeszközei vannak a Szövetségnek erre a célra?
A Szövetség munkáját irányító elnökség döntéseit, határozata-

it ezentúl nyilvánosságra kell hozni. A naprakész információk,
üzenetek eljuttatása a tagság felé alapfeladattá válik. Erre a célra
a legmegfelelôbb eszköz a Szövetség honlapja (www.msztsz.hu).
A honlap jelenlegi felépítése, fejezetei elfogadhatók, de a rajta lé-
vô információkat naponta szükséges frissíteni, ezt célszerû egy
szerkesztôbizottságnak végeznie. A honlap kétirányú kommuni-
kációra is alkalmas: a „Fórum” rovat bárki számára lehetôséget
biztosít, hogy véleményét, kérdését feltegye. Ezekre válaszolva
párbeszéd alakulhat ki. A honlap nemcsak a tagok számára, ha-
nem minden érdeklôdô számára elérhetô. Lehetséges olyan feje-
zet kialakítása is, amelyik tartalmához csak regisztrációval és jel-
szóval lehet hozzáférni. Ilyen információk lehetnek csak a Szövet-
ség tagságát érintô belsô kérdések, munkaanyagok.
A Szövetség tagságának rendszeres tájékoztatására, mozgósítá-

sára a hírlevél szolgál. A hírlevél segíti a Szövetség üzeneteit,
programjait eljuttatni a tagokhoz. Ezt a havi gyakorisággal
mûködtetett – e-mail formájában a tagoknak szétküldött – médi-
át még létre kell hozni. A hírlevél szerkesztéséhez olyan informá-
ciók szükségesek az adott hónapban esedékes eseményekrôl,
rendezvényekrôl, elôadásokról, új rendeletekrôl stb. amelyek ér-
dekesek és aktuálisak lehetnek a tagság számára. Minél több
helyrôl, minél szélesebb körbôl érkeznek be hírek, annál értéke-
sebbé, használhatóbbá válik a hírlevél. A híranyagok beküldésé-
nek szervezése és azok megszerkesztése nem kis feladat, erre
megfelelô embert kell találni. 
A Szövetség negyedéves folyóirata, a SZÍNPAD másfajta tájé-

koztatást szolgál. A szaklap negyedéves megjelenése kizárja a na-
pi aktualitások közlését, de szervesen kiegészíti a szakma rendsze-
res tájékoztatását. Ezért fontos feladata a szakmát érintô tanulmá-
nyok, tapasztalatok, eredmények, mûszaki újdonságok publikálá-
sa. Olyan szakmai kérdéseket tárgyal, amelyek elôsegítik a szín-
háztechnikai kultúra fejlôdését, gyakorlati és elméleti problémák
megoldását. A publikációk tartós érdeklôdésre tartanak számot,
késôbb is elôvehetôk, tanulmányozhatók, az oktatásban felhasz-
nálhatók. Bár feladata felhívni a figyelmet a legfrissebb mûszaki
eszközökre, megoldásokra, de alapvetôen abban akar segíteni,
hogy a korszerû, állandóan fejlôdô technikát hogyan lehet haté-
konyan a mûvészet szolgálatába állítani.
A lapban mindenki publikálhatja szakmai véleményét, a negyed -

éves gyakoriság mégsem alkalmas dialógusok létrehozására. Az
internet világában már maga a nyomtatott sajtó fogalma is las-
san megkérdôjelezôdik. A tematikus visszakereséshez a Szövetség
honlapján megtalálható az eddig megjelent számok részletes tar-
talomjegyzéke, de a cikkek elektronikus formában nem érhetôk
el. A fejlôdés iránya egyértelmû: a lap nyomtatott változata mel-
lett létre kell hozni a lap teljes tartalmának internetes elérhetôsé-
gét. Ennek többféle fokozata lehetséges: eleinte csak kiemelt cik-
kek érhetôk el, késôbb a teljes szám elektronikus formában olvas-
ható a honlapon vagy az erre szakosodott médiaszolgáltatóknál,
elôfizetéses rendszerben olvasható.
A fejlôdés iránya azt mutatja, hogy – különösen a fiatalabb kor-

osztály számára – a személyes kommunikációt biztosító közössé-
gi média válik egyre népszerûbbé. Ilyen a Facebook, vagy koráb-
ban az iWiW. Magyarországon egy év alatt másfélszeresére nôtt
a Facebookon eltöltött idô, és a regisztrált felhasználók száma
meghaladja a hárommilliót. A közösségi média legfontosabb elô -
nye az interakció, a párbeszéd, amely nemcsak egyes személyek,
de ma már egyre több cég és szervezet megjelenését váltotta ki.
A Facebook a jövôben egyre hasznosabb megjelenést biztosíthat
a Szövetség számára is. A sikeres jelenlétet azonban csak megfe-
lelô tervezéssel lehet elérni.
Az életünkben csak egy dolog állandó: a változás. A folyama-

tosan és egyre gyorsabban változó környezetünkhöz meg kell ta-
nulnunk alkalmazkodni, hogy életbe maradhassunk.
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Szabó-Jilek Iván
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Ugyan régóta ismerjük egymást,
mégis röviden összefoglalnád szak-
mai pályafutásodat az olvasóknak?

A Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fôisko-
lán végeztem 1973-ban. Közvetlenül utána a
Juhász Gyula Fôiskola Mûszaki Tanszékén he-
lyezkedtem el. A Budapesti Mûszaki Egyetem
gépészmérnöki karán mérnöktanár-diplomát
szereztem 1976-ban. Ezt követôen beirat-
koztam a Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemre, ahol két évet végeztem el,
így két és fél diplomám van. 
1976-tól 86-ig a Magyar Televíziónál dol-

goztam, technikai munkatársként a mûsor-
gyártás valamennyi területén. Tíz év után jött
a színház. 1986-tól a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok mûszaki vezetôje, majd fômérnöke let-
tem.
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Színházat
csak
együtt
lehet
csinálni!

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség
2011. május 19-én, Békéscsabán tar-
tott közgyûlése a következô hároméves
periódusra új vezetôséget választott,
melynek elnöke Szûcsborus János,
a Madách Színház fômérnöke lett.
Vele beszélgetett a fôszerkesztô
a szövetség jelenérôl és jövôjérôl.

Beszélgetés
Szûcsborus Jánossal,
az új elnökkel
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Hogy kerültél oda?

Televíziósként dolgoztam a Szabadtéren is,
tehát ismertek. Mûszaki vezetôt kerestek, és
én nagy kedvvel mondtam igent. A szabad-
téri abban az idôben nagy technológiai vál-
tás elôtt állt. Az 1958-ban létesített színpad
és világítási rendszer erre az idôre már telje-
sen elavult. Legfôképp a hangrendszere szo-
rult korszerûsítésre. Ez nagyon lényeges volt
számomra, mert az addig szerzett tapasztala-
taimat, kapcsolataimat jól tudtam hasznosí-
tani. Sikerült a Szegedi Szabadtéri Játékok
hangsugárzó rendszerét kicserélni. A nézôtér
alatt elhelyezett 50 szektoros hangsugárzó
rendszert négypontos frontsugárzó rend-
szerré alakítottuk. Természetesen több mint
25 év távlatából visszagondolva egyszerû
rendszernek tûnik, de akkor nagy lépés volt. 
A Szegedi Nemzeti Színház közvetlen

munkakapcsolatban volt a Szabadtéri Játé-
kokkal. Részt vettem egy „Színház – Szabad-
téri intendatúra” mûszaki koncepciójának ki-
dolgozásában. A lényege – amit mai napig
fontosnak tartanék – hogy a beruházások
több síkon hasznosuljanak. Ugyanis a Sza-
badtéri Játékok idôszakosan üzemel, ha jól
választják meg a technikai fejlesztés irányát a
színházban, akkor az eszközök egy része a
szabadtéren is használható.
1992-ben átkerültem a Szegedi Nemzeti

Színházba mint fômérnök. Néhány évig pár-
huzamosan töltöttem be a Nemzeti Színház
és a szabadtéri fômérnöki feladatait. Késôbb
színházi tevékenységem megszakadt.
1998–99 között rövid kitérô következett: egy
évig a MTESZ Csongrád Megyei szervezeté-
nek igazgatója voltam. 
1999 novemberétôl – amikor a Madách

Színházban befejezôdött a rekonstrukció –

vagyok a Madách Színház fômérnöke. Belé-
pésemtôl kezdve lehetôséget kaptam a fô-
mérnöki tevékenység mellett szcenikusi fel-
adatok végzésére. Ebben nagy segítségemre
volt Götz Béla. Kezdetben a Madách Kamara
Színházat kaptam meg szcenikusként, ma a
Madách Színházban én látom el a szcenikai
vezetôi feladatokat is.
Emellett színháztechnológiát, hangtechni-

kát tanítok a Színház és Filmmûvészeti Egye-
tem színházi mûszaki tanfolyamán és a Szín-
ház és Film Intézetben a színházi mûszaki ve-
zetôképzést irányítom.

Idén májusban a szövetség elnökévé
választottak, ehhez ezúton is gratu-
lálok. Hogy látod a hét éve alakult
szövetség helyzetét?

A 2004-ben megalakult Magyar Színház-
Technikai Szövetség gyökerei 1968-ig nyúl-
nak vissza. Az MTESZ-en belül mûködô
OPAKFI Színháztechnikai Szakosztálya volt az
elôdje. Már ott is találkoztunk, mert aki vala-
milyen szinten elkötelezettjévé vált a szakmá-
nak, az kereste azokat a társadalmi fórumo-
kat, ahol a színházi mûszaki emberek talál-
kozni tudtak. Azt szerettem ezekben a szer-
vezetekben, hogy találkozhattam olyan ta-
pasztalt kollégával, aki elôttem már tíz évvel
csinálta ugyanezeket a dolgokat, természete-
sen másképp, más körülmények között, más
eszközökkel. Jöttünk mi, fiatalabbak, meg-
hallgattuk ôket, és lehet, hogy nem úgy csi-
náltuk, ahogy ôk, de ez mégis egyfajta foly-
tonosságot jelent a magyar színháztechnikai
életben. A szegedi szabadtérin nagyszerû
rendezôket, díszlettervezôket ismertem meg,
akikhez kezdôként felzárkózni nem volt egy-
szerû dolog. Ugyanott találkoztam olyan

mûszaki kollégával, mint Borsa Miklós, akivel
a mérnöki kollegialitás nagyszerû példáját ta-
pasztaltam meg. A szakosztályban pedig
Schmidt János volt meghatározó egyéniség. 
A színházak érdekében gondoltuk 2004-

ben megalakítani a SzínházTechnikai Szövet-
séget, azért hogy a színházakban dolgozó
mûszaki emberek számára legyen egy fórum,
ahol a tapasztalatokat át lehet egymásnak
adni. Nehézségekkel indult a szövetség mun-
kája, mert elég nehéz volt magát a tagságot
szervezni, megértetni az emberekkel, mi is a
cél. Továbbra is nagyon sok személyes be-
szélgetés kell ahhoz, hogy színházakat meg
lehessen nyerni. 
Fontosnak tartom, hogy a színházak veze-

tôi – és itt kifejezetten az igazgatókra és gaz-
dasági igazgatókra gondolok – felismerjék,
hogy színházat csinálni csak közösen lehet.
A mai színjátszáshoz korszerû mûszaki felté-
telek kellenek. Ehhez a pénzt nekik kell elôte-
remteni, de elengedhetetlen a technikához
értô és azt használni tudó, felkészült szakem-
berek képzése. A Magyar SzínházTechnikai
Szövetség céljait és feladatait az Alapszabály
pontosan megfogalmazza. Azért vállaltam el
májusban az elnökséget, mert személyes am-
bícióm a szövetség munkájának hatékonyab-
bá tétele.
A szövetségben olyan nagy gyakorlattal

rendelkezô, vezetô mûszaki kollégák találha-
tók, akiknek a tudását, évtizedes tapasztala-
tait nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azon-
ban lépten-nyomon azt tapasztalom egy re-
konstrukció vagy egy új színház, mûvelôdési
ház építése során, hogy a színháztechnika
másod-harmadrendûvé válik, mert a beruhá-
zásnak a fô irányvonalát mindig az építôipa-
ri fôvállalkozó fogja össze, és a színházban al-
kalmazott szaktechnológiák megsínylik ezt.
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Szövetségünk már az elképzelések kialakítá-
sakor, a tervezés idôszakában is tud szakmai
útmutatást adni. Utólag már mindig bor-
zasztóan nehéz bármit módosítani, és ezek a
tévútra csúszott beruházások mindig drá-
gábbak is.

Miképpen lehet ezt érvényesíteni, hi-
szen a fôvállalkozókat csak a profit
érdekli?

A feladat megfogalmazása mindig a felhasz-
náló oldaláról történik. Tudnom kell, hogy
milyen színházat akarok csinálni, és ezt kö-
vetkezetesen végig kell vinni a beruházás tel-
jes folyamatában. Konkrétan a tervezéstôl a
szaktechnológiák magas szintû használatba-
vételéig. 

Elôfordul, hogy a színház mûvészeti
vezetése sem igényli a mûszaki kollé-
gák kreatív közremûködését. Kiszol-
gálónak tekintik ôket, és sok olyan
színház van, ahol a mûszaki vezetôk
rangja, helyzete egyáltalán nem
meghatározó.

A problémát ismerem, én is így látom. Sze-
rencsére azért vannak kivételek, és ezt az
irányt kellene erôsíteni. A színházat felelôs-
séggel irányító mûvészeti igazgatók is rá fog-
nak jönni: ez közös érdek. A mûszaki kollégák
partnerek a színházi mûködés biztonságának
megteremtésében. Ehhez az is szükséges,
hogy a mûszaki kolléga saját területén felké-
szült legyen.
Szerintem a magyar színházak mûszaki ve-

zetôi állománya sem teljesen felkészült, ezen
a téren javítani kell. Elképzelésem szerint a
színházi mérnök fogalmát be kellene vezetni.
A színházi mérnökök képzését posztgraduális
módon lehetne megoldani. Nem kell sok
embert képezni, de azok legyenek felvértez-
ve azzal a tudással, amire szükségük van a

színházi életben. Legyenek az üzleti életben
kialakult mérnöki bérszinten megfizetve.
Meg kell teremteni ezeket a feltételeket.

Mit tehet ezért a szövetség? Az elnök-
ség tagjai közül többen tanítanak
különbözô intézményekben, de maga
a szövetség nem szervez oktatást.

Az oktatás fontos. Ezt a célt a szövetségnek
meg kell valósítania. Szükséges integrálni a
tevékenységeket, így sokkal hatékonyabbak
tudnánk lenni. Az oktatásnak azt az útját is el
tudom képzelni, hogy a szövetségben lévô
szaktanárok eljutnak egy-egy vidéki színház-
hoz, vagy a vidéki színházak régióiba.

Sokszor maguk a színházi mûszaki
vezetôk sem érdeklôdnek a szövetség
munkája iránt. Miben látod ennek
okát?

Létezik egyfajta röghözkötöttség. Egy színházi
mûszaki vezetô a nap nagy részét benn tölti a
„házban”. Oda kell figyelnie a délelôttre, az át-
állásokra, az esti elôadásra. Fônökei akkor nyu-
godtak, ha a mûszaki vezetô benn van a ház-
ban, mert akkor tudják, hogy rendben men-
nek a dolgok. Ezért nehéz akár csak egy-két
napos rendezvényre is elcsábítani ôket. Mégis
úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a sze-
mélyes találkozás, az információcsere. Nagyon
nehéz összehívni a színházak mûszaki vezetôit,
mert az idôegyeztetés ilyen létszámnál szinte
lehetetlen. Régiós szinten talán öt-tíz embert
össze lehet hívni. Így a szövetség hatékonyabb
mûködését is régiókban tudom elképzelni.
Meggyôzôdésem, hogy a békéscsabai, kecske-
méti vagy a szegedi színház a körzetében össze
tudja hívni azt a négy-öt színház mûszaki veze-
tôit egy ilyen tanácskozásra.

Sajnos sem a Szegedi Nemzeti Szín-
ház, sem a szolnoki, sem a kecskemé-
ti színház mûszaki vezetôi nem tagjai
a szövetségnek.

Igen, ez nagy hiba. Nagyon sok kollégát sze-
mélyesen ismerek, nagyon remélem, hogy
egy év múlva elérhetôk lesznek ezek az em-
berek. Igen, van még mit csinálni…

A jövôre nézve mit jelent a szövetség
közhasznúvá válása?

A szövetséget nemrégen bejegyezték mint
közhasznú szervezetet. Ez új lehetôségeket je-
lent számunkra. Ennek szellemében a szövet-
ségünk például kiteljesítheti az oktatási tevé-
kenységét. Ugyanakkor el kell készíteni a pro-

fi mûködéshez szükséges szabályzatokat. Na-
gyon bízom abban, hogy a közhasznúság pá-
lyázati lehetôségeket is biztosít számunkra.
Nagyon szeretném, ha a szövetség tevé-

kenysége nem csak az elnökség munkáját je-
lentené. Egy-egy feladatra szervezôdô cso-
portban hatékonyabban lehet dolgozni.
Ilyen módon hamarabb elôbbre juthatunk az
oktatással kapcsolatos elképzeléseinkkel is.
Szeretnék minden igazgatót megszólítani

a szövetség nevében, és szeretném ôket arra
felkérni, hogy legyenek a partnereink. Keres-
hetnének igény szerint a szövetségen keresz-
tül megfelelô szakembereket. Németország-
ban nagyon jól mûködik a szakemberek akk-
reditációja. A szövetség által kiadott igazolás
garancia a szaktudásra.
Már említettem, hogy a szövetségben dol-

gozó mûszaki kollégák szaktudását milyen
széleskörûen lehetne hasznosítani. Igény ese-
tén tanulmányok, szakvélemények készítésé-
re készek vagyunk. Oda kell eljutni, hogy igé-
nyeljék ezt. Hiszem, hogy a szövetség jövôjét
illetôen ez az egyik legfontosabb.

Hogy látod a szövetség külföldi kap-
csolatait?

Ez szintén örökség, a magam részérôl sok
mindent el tudok fogadni egyfajta folytonos-
ság miatt. A szövetség külföldi kapcsolatrend-
szere az OISTAT-on keresztül mûködik, illetve
mûködne. Magam is bizonytalan vagyok a
megítélésben, mert ez már pénz kérdése is.

Milyennek ítéled a szövetség szerve-
zettségét, gazdálkodását?

Jelen pillanatban gazdálkodásunkat a na-
gyon szûk bevételi lehetôségek határozzák
meg. Kiadási oldalon vannak kötelezettsé-
gek, amelyeket teljesítenünk kell. A kettô kö-
zötti egyensúly feltétlenül szükséges. Nem
léphetjük át a rendelkezésünkre álló kerete-
ket. A szövetség bevételeit saját rendezvé-
nyeibôl kitermelt eredmény, az egyéni tagdí-
jak, a támogatói tagdíjak és a színházak által
adott támogatások jelentik, amelyekre jövô-
ben egyre inkább szeretnénk támaszkodni. 
Új formákat kell találni, hogyan tudunk

többet nyújtani a színházaknak, amit jó szív-
vel tudnak viszonozni. Ilyen lehet az oktatás,
a szakértôi tevékenység, vagy akár az újság
mint lehetôség. A kor eszközeivel kell élnünk,
hogy ne maradjunk le!

Legyen ez a végszó, köszönöm a be-
szélgetést.

Szabó-Jilek Iván
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Az elsô épületet egy, az 1770-es években –
Oroszországban szerencsét próbáló – angol
matematikus és színházrajongó, Michael
Maddox építette fel rekord öt hónap alatt.
(A Bolsoj fôhomlokzatán látható 1777 a szín-
házépítési engedély dátuma). Azonban az
1780-ban megnyitott színház Nagy Katalin
alatt 1805-ben leégett. A helyén 1825-ben
emelt empire stílusú, nagyszabású színház-
épületet 1853-ben pusztította el a tûz. A neo -
klasszicista utódot 1856-ban mindösszesen
tizenhat hónap alatt építették fel – sietni kel-
lett, mert az akkor már cári Nagyszínháznak
kinevezett intézményben akarták tartani II.
Sándor koronázását. A színház még tölgyfa
cölöpökön állt a moszkvai nedves talajban, de
miután a környezô patakokat elvezették, a
cölöpök lassan kiszáradtak és összeestek. Az
épület néhány év múlva repedezni kezdett.
Lenin az épületet fel akarta robbantani, de

az opera végül elnyerte létjogosultságát a
szovjet rendszerben, mûködése nem állt le,
sôt, minden addiginál népszerûbb lett. Az
1930-as évekbeli metróépítés is megrongálta
az épületet. 1941-ben több bombatalálat
okozott nagyobb kárt. Helyi ügyetlen és
szakszerûtlen tatarozásokon túl, amelyek so-
kat rontottak az esztétikai értékeken és a
technikai tulajdonságokon, a színházat teljes
egészében soha nem renoválták. 
2005-ben a Bolsojt be kellett zárni. Addig-

ra az épület hetven százaléka használhatat-
lanná és részben életveszélyessé vált. A két
felsô emeletet már korábban lezárták – a ne-
gyedik padlója rövidesen be is omlott. A kö-
zönség az oldalbejárókat használta a fôbejá-
rat helyett, nehogy a kapuzat meglazult kö-
vei valakinek a fejére essenek. Ezért döntöt-
tek úgy, hogy teljes értékû felújítást hajtanak
végre. Ennek során az eredeti, 19. századi
formájában állítják helyre a színház belsejét,
és ki is bôvítik azt.
A felújítás alatt a színház társulata egy má-

sik helyen, a 2002-ben átadott színpadon lé-
pett fel. Közben folytatódtak az elôadások a

Nagy Színház Második Színpadán is, amely
közvetlenül a fôépület mellett van.

A beruházás bonyodalmai
A felújításra kiírt állami tendert „szégyen-
szemre” egy jugoszláv vállalat nyerte el,
ezért érvénytelenítés után új pályázatot írtak
ki, hogy mégis hazai cég végezhesse el a
nem mindennapian bonyolult és nagyszabá-
sú feladatot: az épületfelújítást és bôvítést, a
XIX. századi külsô és belsô megjelenés re-
konstruálását a legkorszerûbb színháztechni-
ka beépítésével.
A 2005-ben kezdôdött felújítás elég kése-

delmesen és kalandosan zajlott. A gyôztesnek
eredetileg 2008-ra kellett volna elkészülnie a
munkákkal, de 2009-ben még a fele sem volt
meg. Ennek egyik oka az épület vártnál is ka-
tasztrofálisabb állapota volt, így például a fa-
lak függôleges elemei között tenyérnyi rések
tátongtak, másutt, amint a vakolat lekerült,
hatalmas darabok estek ki a falakból ott, ahol
százötven évvel korábban a hajszolt és szak-
képzetlen jobbágyok habarcs nélkül csak egy-
másra rakták a téglákat. Napról napra nôtt a
hibalista és drágult a kivitelezés. A gazdasági

válság is lelassította a folyamatot, így a meg-
felelô renoválási munkákra is kevesebb pénz
jutott. A felmerült problémák miatt a megnyi-
tást 2013-ra tolták el.
Négy év elteltével világossá vált, hogy a

munkálatok reménytelenül nehézkesen foly-
nak. Addigra már több alvállalkozó szedte
meg magát az állami beruházáson azzal,
hogy csak olyan feladatot végzett el, amely
azonnali haszonnal járt. Legalább fél évig
szünetelt a projekt szakmai felügyelete, mert
a fôtervezô építész sérelmezve a tervek ön-
kéntes megváltoztatását és a technológiai elô -
írások megszegését, otthagyta az egészet. Az
építkezési területen hónapokig „egy kapavá-
gás” sem történt. Egy közben elindított álla-
mi vizsgálat állítólag súlyos pénzügyi vissza-
éléseket, sikkasztást és korrupciót tárt fel: a
szerzôdésben eredetileg szereplô összeget
legalább háromszor átutalták a kivitelezô
cégnek, több büntetôeljárás is indult – ezek-
rôl a nyilvánosságot azóta sem tájékoztatták.
Az akkori polgármester, Jurij Luzskov sér-

tettségében, hogy nem moszkvai vállalat lett
a fôkivitelezô, leginkább kerékkötôje volt a
vállalkozásnak – holott a Bolsoj fôhomlokza-
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BOLSOJ
Régi fényében ragyog a restaurált

6 év után újra
megnyílt a moszkvai
Nagy Színház

Nagyszabású gálakoncerttel nyílt meg újra Oroszország egyik legna-
gyobb és a világ egyik legjelentôsebb opera- és balettszínháza,
a moszkvai Bolsoj. A Moszkva nevezetességének számító színház
– a Nagy Színház 2005-ben zárt be, teljes rekonstrukcióra szorult.



tán az Apolló hajtotta négyes fogat ugyan-
úgy Moszkva jelképe, mint a Kreml vagy a
Vaszilij Blazsennij-székesegyház. Az ideigle-
nes alapzatként szolgáló hétezer acélcölöpre
felrakott, kibelezett épületkísértetrôl a Tyeat-
ralnaja téren senki sem mondta volna meg,
hogy belátható idôn belül lesz még belôle
mûködô színház.
2009 nyarán Dmitrij Medvegyev utasítására

koordinációs bizottság alakult, hogy egyeztes-
se, ellenôrizze és hatékonnyá tegye a rekonst-
rukcióban közremûködôk munkáját. A fôvál-
lalkozót egy másikra cserélték ki új pályázat ki-
írása nélkül: az új egyszerûen felvásárolta a ku-
darcos régit. ôsszel az épület új alapozása el-
készült, megkezdôdhetett a külsô homlokza-
tok és a belsôk restaurálása. Ezer restaurátor –
aranyozó, mozaikrakó és kárpitos szakember
dolgozott az épületben, és még vagy három -

ezer a külsô mûhelyekben. А nyitás idôpontját
így is többször módosítani kellett.

A restaurálás adatai
Az épület külseje csaknem változatlan ma-
radt. Az északi homlokzat meghosszabbítá-
sát (toldalékát), amit díszletraktárként hasz-
náltak, elbontották. A díszletek raktározása a
föld alá kerül, hogy a homlokzatokat tökéle-
tesen restaurálni lehessen. Az épületnek lé-
nyegében nem volt megfelelô alapozása,
ezért új alapokra helyezték, és több emelet
mélységben különféle kiszolgálóhelyiségeket
építettek alá. 
A színház belsô területét majdnem kétsze-

resére tudták növelni – 40 ezer négyzetmé-
terrôl 72 ezer négyzetméterre. Húsz méterrel
a fôépület alatt egy új hangversenytermet
építettek. A 300 férôhelyes Beethoven-te-

remben kamarakoncerteket tartanak majd,
és hangfelvételekre használják. Az operában
a nézôhelyek száma ugyanakkor 2155-rôl
1740-re csökkent, ez a 19. századi nézôtéri
elrendezés és a színház eredeti akusztikájá-
nak helyreállítása miatt történt.
A történelmi épületen a tetô új rézborítást

kapott. A fô elôcsarnok fali csempéit ugyan-
az az európai cég készítette, amely százötven
évvel ezelôtt is. A tölgyfa padló helyébe is-
mét velencei mozaik került. A nézôtéri díszí-
téshez több kiló aranyat, több tucat liter kö-
zönséges vodkát és számtalan, autentikus el-
járásban negyven napig rothasztott tojást
használtak fel. A kárpitokat az eredeti elvá-
sott maradék darabkák alapján, korhû szövô-
székeken szôtték meg, úgy, hogy a gazdag
díszítésû anyagból naponta csak néhány
centiméter készülhetett el. A múlt században
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tisztítóba küldött és ott tönkretett gobelinek
megmentésén öt évig dolgoztak a szakem-
berek. A sarló és kalapácsokat és a szovjet cí-
mert mindenütt a cári kétfejû sasra cserélték
ki. Mint a kivitelezô képviselôi állítják, a Bol-
sojból eltüntettek minden XX. századit, és
ma olyannak láthatjuk, amilyen a XIX. szá-
zadban volt.
A nézôtér a régi fényében tündököl az

aranyszínû függönnyel, a balkonok aranydí-
szítésével, bordó bársonyborítással és a ha-
talmas kristálycsillárral. Itt nemcsak az enteri-
ôrt újították fel, de az akusztikát is.

Az akusztika helyreállítása
Az operaház akusztikája közmondásosan si-
ralmas volt. A Bolsoj számos felújításon esett
át (sohasem a kellô mértékben) és mindegyik
jobbító kísérlet javíthatatlan károkat okozott
mind a mûemlék épületben, mind a nézôtér
akusztikájábnan. A zenekari árok átépítései –
egészen a régi idôkig visszamenôen – nem
mondhatók szakszerûnek. A zenekari árok fa-
padlója alatt eredetileg egy speciális, hordó
alakú rezonátor tér volt. A szilfából készült
padlózat mint egy óriási rezgô hangfal
mûködött. A nézôteret az így felerôsített
hang látta el. Az 1920-as években a zenekar
alatti rezonátorteret betonnal kiöntötték.
A zenekari árok padlóját 20 cm-rel megemel-
ték a bejárati folyosó szintjére.
Az elôszínpadot az idôk során a zenekari

árok rovására megnövelték. Eredetileg a ze-

nekari árok mélyen benyúlt az elôszínpad
alá. A kisebbített árokban már nem lehetett
nagy létszámú zenekart elhelyezni, és emiatt
néhány operát (Wágner, Richard Strauss)
nem tudtak felvenni a repertoárba.
A jó akusztika elvesztése nem csak a zene-

kari árok elrontásának volt köszönhetô.
A vasfüggöny beépítésekor a portálkeretet
átépítették, emiatt nehezen jutott el a zene-
kar hangja a színpad hátsó részeibe, – a kó-
rus alig hallotta a zenekart – ezen monitor
hangfalak elhelyezésével próbáltak segíteni. 
A nézôtér falburkolata és mennyezete kü-

lönleges hangvisszaverô tulajdonságokkal
rendelkezô fenyôfajtából készült. Ezt is, mint
minden egyéb akusztikailag fontos elemet,
beleértve az üléshuzatok anyagát és a függö-
nyök redôzését, akusztikusok ellenôrizték,
mert a szovjet idôkben a falakat habszivacs-
csal szigetelték, és a nézôtérre több ülést zsú-
foltak be, hogy a párt- és állami rendezvé-
nyek díszvendégei mind elférjenek. A falakra
visszakerült a ritka fenyôburkolat és az ara-
nyozás, amely a színház rekonstruált, párat-
lan akusztikáját biztosítja. 
A nézôtér padlója eredetileg állítható volt:

bálok, fogadások számára a lejtôs padozatot
vízszintesre lehetett állítani. A fapadló nyolc
lábon állt, így a padló maga is az akusztikai
rendszer része volt. Késôbbi átalakítások so-
rán betonra fektették a fapadlót.
Oroszországban elôször lesz a színpad

padlója kétféle, más lesz az opera-elôadások-

nál és más a balettelôadásokon. Az opera-
padló a mai nehéz, mozgó és összetett dísz-
letek fogadására alkalmas és süllyedô felüle-
tekkel tagolt. Míg a balett számára speciális,
rugalmas és teljesen sima felületû padlót le-
het lerakni. A balettszínpad kialakításában a
brit Királyi Balett ortopéd szakemberei
mûködtek közre. Ezt a balettpadlót a felújítás
alatt az Új Színpadon már kipróbálták. Mind-
két padlófajtának azonban megmarad az
akusztikai szerepe.
A felújítás elôkészítésekor egy sor akuszti-

kai mérést és kutatást végeztek a szakembe-
rek. Ebben a munkában a legjobb orosz és
külföldi cégek vettek részt. Végül a német
Müller-BBM GmbH – melynek számos kitûnô
referenciája van szerte a világban – kapta a
megbízást, hogy a komplett akusztikai reha-
bilitációt végezze el. 
A Bolsoj színpadát és akusztikáját egyéb-

ként már a megnyitás elôtt kipróbálták: Plácido
Domingo világhírû operaénekes moszkvai tar-
tózkodása alatt már énekelt a rekonstruált te-
remben, és megelégedésének adott hangot.

A színpadgépészet
A legjobb moszkvai és külföldi cégek vettek
részt a felújításban. A német Bosch-Rexroth
Ag., a színpadtechnika területén világszínvo-
nalú cég nyerte el fôvállalkozóként a megbí-
zást a színpadgépészet szállítására. (Legutol-
só nagy munkájuk az Oslói Operaház szín-
padtechnikája volt.)
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Egy rendkívül kifinomult, nagyméretû hid-
raulikus, mégis rugalmasan használható szín-
padi alsó- és felsôgépezetet tervezett és
gyártott le a cég. Több mint 600 elektromos
és hidraulikus hajtásegységet helyeztek
üzembe a legkorszerûbb vezérléssel.
Miután a történelmi épület körvonalai nem

változtak a rekonstrukció során, a színpadte-
ret teljesen kibelezték és új színpadtornyot
építettek. A színpad alatti tér több mint 20 m
mélységû. Ebbe építették be a színpadi süly-
lyedôket. A színpadi alsógépezethez hét, két-
szintes süllyedô készült, amelyek egyenként
22 m szélesek, 3 m mélyek és 10 m magasak.
Egy süllyedô önsúlya mintegy 80 tonna.
A hidraulikus hajtás emeli, illetve süllyeszti a
16 méteres mozgáshatáron belül a süllyedô-
ket, maximum 0,7 m/s sebességgel. Mindeb-
bôl semmit sem lehet hallani a nézôtéren.
Nemcsak a hidraulikus hajtás mûködik halkan,
de a tápegységeket is a nézôtértôl a lehetô
legtávolabb helyezték el a legalsó szinten.
A színpadi felsôgépezet díszlethúzói egy

tonnát képesek maximum 1,8 m/s sebesség-
gel mozgatni. A felsôgépezet is teljesen hal-
kan mûködik, ez nemcsak a csendes hajtás-
nak köszönhetô, külön hangszigeteléssel vet-

ték körül azokat. A felsôgépezettel felemelt
nagy súlyok alatt színészek és a díszítôk dol-
goznak, ezért a biztonság alapvetô követel-
mény. Nagy pontosságú érzékelôkkel rendel-
keznek a vezérlés szoftverei, amelyek a dísz-
lethúzók út- és sebesség szinkron mozgatá-
sát teszik lehetôvé.

Végeredmény
Kulturális jelentôségét, technikai bonyolultsá-
gát és a költségeket tekintve a Bolsoj rekonst-
rukciója példa nélküli vállalkozás volt Orosz-
országban. Végül a felújított színház vissza-
nyerte régi, a cári idôket idézô pompáját.
Hetvenkétezer négyzetméter, 21 milliárd ru-
bel (700 millió dollár) összköltség, 3600 res-
taurátor és építész, 400 kilogramm aranyfes-
ték. Egy grandiózus, hat évig tartó beruházás
adatai a nagy számok és méretek országában,
ahol a moszkvai Bolsoj „csak” az egyik legna-
gyobb opera- és balettszínház, míg a világ-
ban kétségtelenül az egyik legjelentôsebb.
A renoválás legnagyobb értékeinek az új

alapozást, a terület jelentôs megnövelését, a
legkorszerûbb színpadtechnika beépítését,
és legfôként a korábbi felújítások elôtti remek
akusztika helyreállítását tekintik. 
Azonban – ahogy általában lenni szokott –

a társulat idegenkedve és nagyon kritikusan
vette birtokba az épületet. A mûvészek sze-
rint még nincs minden készen a Bolsoj meg-
nyitójára, és nem a mûvészek munkáját, ké-
nyelmét szolgálják a belsô létesítmények.
A megszépült régi emlékeket már hiába ke-
resték, és még bizonyára sok tenni-, finomí-
tanivaló van a szokatlan épületben, hogy tö-
kéletesen használhatóvá tegyék azt. 
Október 28-án nagyszabású gálakoncert-

tel Dimitrij Medvegyev államfô nyitotta meg a
nemzet kincsének nevezett Nagy Színházat.
A gálakoncert szokatlan színpadi képpel in-
dult: az építôk elôtt tisztelegve a rendezô
megidézte az évekig tartó munkálatokat: egy
Kamaz is begurult a nagyszínpadra a sisakos,
munkásruhába öltözött szereplôk közé. 
A végeredmény mégis egy minôségi épü-

letrekonstrukció és egy korszerû játszóhely.
Az épület megôrizte helyét az Unesco világ -
örökségi listáján, a szervezet is nagyra érté-
kelte a felújítás minôségét. A fô kritikus, a kö-
zönség teszteli majd az orosz zene- és ba-
lettmûvészet jelképévé vált Bolsojt.
Az elsô premier a Ruszlán és Ludmilla mo-

dernizált operája volt, melyet Dmitrij Cser-
nyakov, a Bolsoj kísérletezô rendezôje állított
színpadra. A hagyományokat felrúgó rende-
zô munkái nem elôször váltottak ki botrányt.

Az elérhetô sajtóinformációkból összeállította: 
-szji-
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Valamikor régen egy lengyel kisvárosban,
egy nyári napon, gyönyörû virágoskerttel kö-
rülvett házban születtem. Nôvéremmel
mindketten édesanyánktól örököltük a
mûvészet iránti érdeklôdésünket, édesapánk-
tól pedig – jó lakatosmester lévén – megta-
nultuk, hogy mindig van valami, amit job-
ban lehet csinálni annál, amit egy átlagem-
ber tud. Viszont ehhez hosszú évek kemény
munkájára, szorgalomára, tanulásra és igen,
alázatra van szükség. Nôvéremmel mindket-
ten Poznanban végeztük a tanulmányainkat
és szereztünk diplomát. Őma már ismert kor-
társ festômûvész és templomi festô, ólom-
üveg-tervezô lett, én pedig magyar, kétsze-
resen is. Férjem révén „Magyar” nevet kap-
tam, majd nagyjából két tucat év elteltével
az állampolgárságom is magyarrá lett. Azaz
Lengyelországból jöttem, végzettségem kiál-
lítástervezô, mesterségem díszletfestô.
Harminc évvel ezelôtt, 1981. október 1-jén

úgy tûnt, hogy megkezdtem díszletfestôi pá-
lyámat, de igazából csak annak tanulását. Azt
hittem, mint sokan a mai fiatalok közül, hogy
kész, képzett festô vagyok friss diplomával a
táskámban. Tévedtem.
Nagyon sokat kellett még tanulnom az

idôsebb kollégáimtól (remek mesterek vol-
tak). Molnár Szilárd volt az én elsô vezetôm.
Tôle megtanultam, hogy mennyire széles is

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

12

DÍSZLETFESTÉS

Magyar Romána
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életútjáról, magyarrá vá-
lásáról, mûvészi munká-
járól, annak szépségeirôl,

nehézségeirôl.
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ez a díszletfestôi „paletta”, hogy nem csak
ecsettel és festékekkel lehet megvalósítani a
díszlettervezôi koncepciót. Mégis leginkább
csak az emberi kéz és a gondolkodás szüksé-
ges hozzá, hogy sokféleképpen ki lehessen
hozni az elvárt eredményt. Avar Anikótól ta-
nultam meg, hogyan kell létrehozni köny-
nyed, puha lazúrosan festett hátteret, mely-
nek hangulatát nem tudja utánozni egyetlen
printelt háttér sem. Szabó Lászlótól pedig
megtanultam visszaadni a virágok és a növé-
nyek mesés varázsát. Minden egyes díszlet új
és más megoldást kíván, de csak akkor lesz
tökéletes, ha a konkrét díszletre szabott, és
nem sablonos, nem hasonlít ezer másik,
semmi újat nem mondóhoz, jóllehet a díszle-
tet ma korszerûbbnél korszerûbb technikák-
kal hozzák létre. Így csak az emberi agy tud
dolgozni, gépek csak ismételni tudják a belé-
jük táplált adatokat, csak az ember tud egye-
dit alkotni, mert gondolkodik. Azt tanultam a
mestereimtôl, hogy a díszlettervezô által
megtervezett díszletet nem lemásolni kell,
mert az kicsiben más, hanem alkalmazni kell
színpadi méretekben. Ezt soha nem tudja
megtenni a gép, ugyanis egy jól megfestett
háttér mindig nagyobb mélységet fog adni,
mindig levegôsebb, és természetesebbnek
fog tûnni, mint egy kinyomtatott fotó, ame-
lyik kilapul, mert nincs benne a megfestett
„levegô”. Igen, levegôt és távolságot is meg
kell tanulni festeni a háttérbe. Nem beszélve
arról, hogy igazi hátteret lehet létrehozni kü-
lönbözô rétegek felhasználásával, egymásra
ragasztva, kivágva, lyukasztva, átvilágítva,
plasztikázva, masszázva és még nagyon sok-
féleképpen, ami ma elveszni látszik. 
A nyomdafesték sohase lesz például annyi-

ra fekete, mint az odaragasztott fekete bár-
sony. Az aláfestett színek – ha azokat jól be-
világítja egy valóban jó világosító szakember
(manapság ez is ritka) – akkor a fényben élni
kezdenek, mert ha kézzel, különbözô réte-
gekben és vastagságban tettük ôket fel, más
és más képet látunk, másként fogadják a fény
erejét. Ezt a gép nem tudja visszaadni, mert
a printnek nincs matériája, csak lapos pixe-
lekbôl áll. Szerencsésnek mondhatom maga-
mat, mert volt kiktôl és hol tanulnom. Még
létezett a fôváros által támogatott Színházak
Központi Mûtermei. De nem bizonyult túl
gazdaságos megoldásnak, mert elképesztô-
en nagy bürokráciát igényelt, így borsos volt
a fenntartási költség is, veszteséges lett, ezért
megszüntették.
A mi szakmánk Magyarországon veszélybe

került. Támogatott mûhelyek már nincsenek.
A díszletkészítést általában mûszaki szakem-
berek, vagy egyszerûen üzletemberek irá-
nyítják. Számukra a legfontosabb kritérium a

díszlet „gyártásánál” az, hogy minél na-
gyobb legyen rajta a haszon. Pedig azt kell
mondanom, hogy hiába próbálnak a díszlet-
gyártók díszletet létrehozni, mikor nem is-
merik annak mûvészeti oldalát. Díszletet
nem gyártani kell, hanem elôsegíteni annak
a mûvészeti alkotásnak a létrehozását, ame-
lyet a díszletterv rejt magában. Hogyan is
tudná egy akármennyire remek asztalos, la-
katos vagy gépész eldönteni, hogy mûvészi-

leg a díszlet mikor teljesíti esztétikailag leg-
alább a minimális vagy elvárt követelménye-
ket? Úgy vélem, minden szakmának vannak
mesterei, és ezek nem cserélhetôek le, aho-
gyan én sem lehetek jó asztalos, lakatos vagy
villanyszerelô, úgy a festôi szakmának sem
tudom elképzelni, hogy bárki meg tudjon fe-
lelni. Hiszen a mi szakmánkhoz nem elég
csak a tanulás, de alkati adottság is kell, amit

általában tehetségnek hívnak, de ez is csak
úgy tud érvényesülni és kibontakozni, ha ész-
reveszik, fejlôdését segítik az arra hivatott
mesterek.
1999 óta saját mûhelyt (nem díszletgyá-

rat) vezetek a Lenkei utcában. Jelenleg egy
jól felszerelt, 400 m2-es festôteremmel ren-
delkezünk, de az épületben van több bérel-
hetô csarnok is. Például egy 1000 m2-es fes-
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tôterem és díszlet-összeépítô terem is. Lehe-
tôség szerint mindig igényes munkát próbá-
lok végezni és végeztetni. A festészet óriási
élményt tud adni a nézônek a színpadon. Er-
re, vagy akár hasonlóra semmi más nem ké-
pes. Sokszor úgy gondolják, hogy a modern
díszlet feltétlenül a technikára kell, hogy
épüljön, és ez igaz is, csak nem mindenben
és minden áron.

A technikának segítenie és kiszolgálnia kell
a mûvészetet, nem megölnie és érzéketlen-
né, igénytelenné tennie, ahogy ez most tör-
ténik. 3D-s kép nagyon jó a moziban, de a
színház nem errôl szól! Ide azért jönnek az
emberek, mert egy komplett mûvészeti él-
ményre vágynak (nem filmre), színésszel és
díszlettel való személyes kapcsolatra, arra a
varázslatra, hangulatra, amely megkülön-
bözteti a színházat a filmektôl. 30 év tapasz-

talatommal mégsem tisztem értékelni, azt
mások majd megteszik, de szeretnék – mie-
lôtt még a munkámat befejezném – min-
dent, amit elsajátítottam, átadni a fiatalok-
nak, hátha egyszer újból felértékelôdik az
emberi elme kreativitása, a látás és a tehet-
ség.
Nagyszerû fiatal kollégáimmal együtt ren-

geteg produkciót hoztunk létre az évek so-

rán. Megvalósítottuk a neves díszlettervezôk
által megtervezett színpadi látványokat.
Nemcsak budapesti színházaknak dolgoz-
tunk, hanem szerte Magyarországon, sôt,
sok helyen Európában is. (Csak hogy néhá-
nyat megemlítsek: a bécsi Ronacher Opera, a
prágai Karlin, a szentpétervári Operetta, a
tallinni Opera). Nagyon sok köszönettel tar-
tozom Götz Béla nagyszerû díszlettervezônk-
nek. Annak idején, mikor csak próbálgattam
saját erôimet, ô már akkor megbízott ben-
nem, és azóta is mindig támogatott. Renge-
teg munkáját valósítottuk meg, felsorolni is
hosszú lenne. Büszkén vállaltam az „Isten
pénze” címû, általa tervezett darab díszlet-
festôi munkájának a vezetését a Gyôri Nem-
zeti Színházban. 
Másik régi díszlettervezô barátom, Hores-

nyi Balázs is mindig megbízott bennem, és
már nem is tudom, mióta ismerem, de
olyan, mintha mindig is ismertem volna egé-
szen fiatal korom óta. Valahogy olyan, mint-
ha azt kéne mondanom, mindig is így volt,
remélem, így is lesz. Neki elég egy mondat-
ban összefoglalnia azt, amit gondol, és már
tudom is, mit szeretne. 
Kentaur munkáinak sorát az „Az Operaház

fantomja” címû elôadás nyitotta számomra,
és azóta is nagy örömmel tapasztaltam,
hogy ô is kitart mellettünk, igyekszünk is

mindig megfelelni elvárásainak. Sokat dol-
goztunk még Kell Zsolttal, Horgas Péterrel,
Zeke Edittel. Rózsa Istvánt külön is ki szeret-
ném emelni, hiszen ô is az igényes díszletek
harcosa. Vele már a Csokonai utcában meg-
ismerkedtem mint díszletfestô kollégával, és
hiszek abban, hogy a díszletfestôknek és -ter-
vezôknek a festômûtermekben kellene gya-
korlatot szerezniük, mint régen.
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Én ma is próbálok lehetôséget adni a fiatal
tervezôknek arra, hogy megismerjék az itt
rejlô lehetôségeket. Büszke vagyok például
Czigler Balázsra, aki nálam önszorgalomból
szerzett gyakorlatot, ô ma már ismert, be-
csült, fiatal tervezô, és remélem, még sokszor
tudok majd neki kivitelezôi tanáccsal szolgál-
ni. Ma rengeteg díszlettervezôt képez a Kép-
zômûvészeti Egyetem, de sokszor az a kérdés
merül fel, hogy mi lesz belôlük? Díszletet
fognak majd tervezni, vagy jobb esetben
csak mozgóképet, nem tudni melyik, micso-
da, mozi vagy a mindenáron utánzott való-
ság. Kérdés csak az, hogy ez az utánzott va-
lóság meddig lesz divat, mert az utánzat ál-
talában a valóságnak csak egy ócska mása,
ahogyan a pozdorjából készült bútor sem
mondható valódi fából készült, minôségi bú-
tornak. A díszlet nem utánzat, hanem valós
látvány. Az, amikor a látvány ugyan csak lát-
vány, de nagyszerû, és minél inkább álta-
lunk, emberek által készült, annál igazabb.
Egy mûvészi kifejezôeszköz, és nem egy hi-
perrealista „nagytestvér”-szagú kütyü,
igénytelen színházi „közönségmágnes”.
Az utóbbi idôben többször jártam Pozsony

Operaházában az igazgató meghívására,
megnéztem ott egy elôadást, és megmutat-
ták a díszleteket is. Peter Dvorsky igazgató úr,
tenor énekes, akinek szeptember 25-én volt
a 60. születésnapi gálaestje. A világ legna-
gyobb operaházainak színpadán lépett fel,
mint például a milánói Scalában és Budapes-
ten is. Nagy sajnálattal beszélt nekem arról,
hogy nekik nincsenek már festett díszleteik,

pedig mennyire szeretné. Igazán felemelô
volt számomra az a bánásmód, amelyben
Pozsonyban részesültem. Ott a munkánkért
tisztelnek minket, mert a gyôri színpadon
megismerték a díszletünket, és fotókon látták
egyéb munkáinkat.
30 év alatt csak díszlettervezôktôl, néha

rendezôktôl kaptam elismerô szavakat, azt is
ritkán. Nem nekem lenne fontos ez az elis-

merés, de ennek a szakmának igen, hogy
fenn tudjon maradni. Ha egyszer eltûnik,
többé már nem lehet visszahozni. És ez nem
is csak pénz kérdése. Régebben feszített vá-
szonra varázsoltuk a díszletet, látványban so-
kak szerint nem volt gyengébb a mai sok mil-
lió forintért épített díszletnél. Csak hát a dísz-
letet „gyártani kell”, nem alkotni: ezért na-
gyon súlyos díszleteket gyártunk nehéz fém-
szerkezetekbôl, ezek egyben drágák is.

A díszletgyártók szaporodnak, és egyre gaz-
dagabbak, és már ott tartunk, hogy ôk vállal-
ják a mi munkáinkat is, hozzáértés nélkül. Le-
het, hogy naiv vagyok, de nem látom be, mi-
ért is éri meg ez a színházaknak. Meddig fog-
ják ezt így folytatni? Mikor veszi észre valaki
azt, hogy lehet másképp is, nem feltétlenül
drágábban. Többször próbáltam jelezni, és
ezúttal is megkísérlem, üzenem a színházak-

nak: közvetlenül olcsóbban tudunk dolgozni,
mint bármelyik díszletgyártó. Csak a színhá -
zaknak külön kéne velünk szerzôdést kötniük
a mi munkánkra, nem közvetítôkön keresz-
tül. Így talán meg is tudnánk maradni, és
amikor szükség lesz ránk, megerôsödve, fia-
talokkal együtt ott tudnánk majd állni szol-
gálatra készen.

Magyar Romána
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Felül: „Vörös és fekete”,
körhinta része,

Horesnyi Balázs tervei alapján

Alul balra: Molnár Szilárd (mesterem),
még mindig aktívan segít a szakmai

kérdésekben

Alul jobbra: Itt a feladat egy megázott
régi kopott tapéta volt,

Kiss Gabriella munkája alapján



A Színházi Kritikusok Céhe idén 31. alkalom-
mal 2011. szeptember 25-én a Magyar Szín-
házban rendezett ünnepélyes díjátadón
nyújtotta át az elôzô színházi évad legkiemel-
kedôbb teljesítményeit elismerô Szini Kritiku-
sok Díját. A kritikusok évadonként legalább
kilencven premier megtekintése után szavaz-
nak a legjobbakra. Tizenöt kategóriában há-
rom-három jelölt verseng a díjakért.
A Legjobb Jelmez Díját az Örkény Szín-

ház, Dürrenmatt: János király címû elôadásá-
nak jelmezeiért Ignjatović Kristina kapta.
(A mûvésznôvel interjú jelent meg a Színpad
2010. 4. számában.) Az elôadás rendezôje,
Bagossy László kapta a Legjobb Rendezés Dí-
jat. A színdarab versenyben volt a Legjobb
Díszlet Díjáért is, tervezô Bagossy Levente
(Színpad, 2009. 1. szám) 
Álljon itt most néhány kritikarészlet a Kriti-

kus Céh tagjainak írásaiból: 
„Ignjatović Kristina jelmezei bábos gon-

dolkozásúak: e ruhák teszik az embert, belül-
rôl mutatják viselôjüket fontosnak, akár a szí-
nész. Akad, aki köpönyeg híján nyakkendô-
forgató, így hát nyakkendôvel együtt cserél

hitvallást. A csekély eklektikát pedig a karak-
terábrázolás hitelesíti, jól megy a Monti
Python-humorhoz az öltönyös tündérmese.”
(Herczog Noémi)
„Bagossy László rendezése pamflet a javá-

ból. Színjáték. Vörös bársonyfüggönyök nyíl-
nak szét, egymás után, sorban fölfedve a ki-
rályi hatalmat, és ami mögötte van: elôbb az
országalmát és a jogart, a rétegesen öltözött
uralkodót – kívül palást, belül öltöny –, aztán
a militarista hódítások bohózati szereplôi, a
hóhérokat, végül az akasztottakat, akik oly-
kor szerepet cserélnek az elôbbiekkel.” (Kol-
tai Tamás, Élet és Irodalom)
„Kezdjük ott, hogy fölmegy a függöny.

Aztán a mögötte lévô is. A harmadik, a ne-
gyedik. Az elsô a királyt leplezi le, az utolsó
megmutatja az akasztottakat is. A rendszer
áldozatait. Halálos kezdôkép. Groteszk és
mélyen felkavaró. Ami ritka így együtt. Ba-
gossy Levente díszlete nem puszta látvány,
az elôadás szellemiségét fémjelzik.” (Kállai
Katalin, Fidelio)
A Legjobb Díszlet Díját a Magyar Állami

Operaház, Boitó: Mefisztófele címû operájá-

nak díszletéért Antal Csaba kapta. Az elô -
adás rendezôjét, Kovalik Balázst jelölték a
Legjobb Rendezés Díjára is. (A díszletrôl rö-
vid ismertetô jelent meg a Színpad 2011. 3.
számában)
„A színpadon rendkívül erôs és egyedi vi-

zuális világ tárul elénk, az embertömeg, a szí-
nek és fények orgiája kápráztat el bennünket
jelenetrôl jelenetre. Antal Csaba díszletének
legfôbb eleme a gigantikus DNS-molekula,
amely, nézôponttól függôen, egyszerre ér-
vényteleníti és erôsíti fel az opera világrend-
jét.” (Kelemen Orsolya, Ellenfény)
„Minden ízében monumentális világdrá-

ma az operaszínpadon. Pazar szcenikai meg-
valósítás, gazdag képi világ, alapvetô egzisz-
tenciális kérdésekkel, melyek vad játékosság-
gal, vagy épp keserû iróniával dekonstruált
szimbólumok mentén, komplex gondolat-
rendszerben tárulnak elénk. Kovalik rendezôi
világának dialektikusan ördögi szintézise.”
(Kelemen Orsolya)
A díjazottaknak gratulálunk, és további sok

sikert kíván a 
Szerkesztôség

2011. október 3-ára virradóra leégett a Nép-
ligetben a híres-neves Bábszínház, Vitéz Lász-
ló szülôhelye, számtalan pótolhatatlan báb-
történeti emlék tárolója. A tûzoltók kiérkezé-
sekor a 250-300 négyzetméteres faszerke-
zetû épület teljes terjedelmében égett. A lán-
gokat 30 tûzoltó négy sugárral fél óra alatt
eloltotta. A tûz oka ismeretlen. Nem sérült
meg senki. 
A nyári bábszínházat Kemény Henrik édes-

apja deszkából építette 1927-ben a Népli-
getben, a Mutatványos téren. Négyhidas
marionettszínpadot készített, háromméteres
zsinórokkal lehetett mozgatni a bábokat. Az
idôsebb Kemény Henrik minden bábot maga
faragott és festett, felesége pedig ruhákat
varrt rájuk.
Fia, az 1925-ben született Henrik 1931-

ben kapta elsô szerepét egy családi bábelô -
adáson, Vitéz Lászlót alakította. 1935-ben fa-
ragta ki elsô figuráját, és kapta meg elsô fô-
szerepét. 1945-ben édesapja munkaszolgálat
közben eltûnt, így ô vette át a bábszínházat.
Amikor a népligeti vurstlit 1953-ban felszá-

molták, Kemény Henriket is „államosították”:
attól kezdve az Állami Bábszínházban lépett
fel.
A népligeti bábszínház évtizedekig üresen

állt, aztán a romos épületet 1982-ben védet-
té nyilvánították, majd alapítványi támoga-
tással 1989-ben felújították. A régi mintájára

újraépített Bábszínházat egy díszelôadással
újra átadták. Azóta azonban az épületben
több elôadás nem volt. Tragikus sorsú épü-
let, elôször elvették a Kemény családtól, az-
tán többször megrongálták (többek között
az édesapja értékes marionettszínpadát is
tönkretették), végül a tûz végzett vele. 
Kemény Henrik Kossuth-díjas, a népmûvé-

szet mestere, idén 86 éves, 2008-ig rendsze-
resen életre keltette a több mint száz éve
született Vitéz Lászlót.
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Gratulálunk!

Leégett Kemény Henrik bábszínháza

A népligeti bábszínház maradványai

Vitéz László és Kemény Henrik, aki nyolcéves kora óta kelti életre.Fo
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A Békés Megyei Jókai Színházhoz szorosan
kötôdô Színitanház, Magyarországon egye-
dülálló módon, nemcsak a színészképzésben
jeleskedik, hanem a színházi háttérszakmák
oktatásában is. A mûvészeti képzés – mint a
színész, színházi táncos, valamint a jelmez-
és díszlettervezô-asszisztenseket képzô szín-
házi designer szakok – mellett a technikai
képzésre is kiemelt hangsúlyt fektet. A szín-
háztechnikai képzés kiterjed a színpad moz-
gatására, a forgó, a zsinórpadlás kezelésére,
színházi elôadások teljes kiszolgálására, vala-
mint az elôadások kép- és hangrögzítésének
munkafázisaira is. 
Ebben a képzésben kiemelten fontos az is-

kola megfelelô technikai felszereltsége, az új
eszközök is a diákok gyakorlati munkáját se-
gítik. A TIOP 1.1.1.- 07/1. számú, „A pedagó-
giai, módszertani reformot támogató informa-
tikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésû pá-
lyázatának köszönhetôen az oktatási intéz-
mény interaktív táblával, projektorral, note-
bookkal és az ehhez kapcsolódó számítás-
technikai programokkal gazdagodott, ezáltal

segítve a színháztechnikai képzésben részt
vevô diákok és oktatók munkáját. 
Mindezt nemcsak a színháztechnikus diá-

kok használják majd – mondta el Seregi Zol-
tán, a Színitanház mûvészeti vezetôje –, ha-
nem a mûvésztanulók is hasznosan tudják al-
kalmazni az eszközöket az elméleti tananyag

elsajátítása, a produkciók felvétele, elemzése
vagy esetlegesen a gyakorlati órákra való fel-
készülés közben. A folyamatos technikai fej-
lesztés, az új eszközök beszerzése lehetôvé
teszi, hogy a Színitanházat a legmodernebb,
európai színvonalú oktatási intézmények kö-
zött tartsák számon.  

HAZAI HÍREK

Új informatikai eszközök a Színitanházban



Idén is megrendezésre került a Hangfoglalás
Hangszer – Hang – Fény – Stúdiótechnikai ki-
állítás a budapesti SYMA Sport- és Rendez-
vényközpontban. A kiállítás alapterülete egy
teremmel csökkent, most az A csarnokba ke-
rült az összes kiállító, ebben a szakmai terem-
ben a legtöbb hangszeres standon folyama-
tos hangszerbemutatókat és zenei versenye-
ket rendeztek. A nagy hangerejû koncertek,
az együttesek és diszkósok bemutatói három
színpadon, a C csarnokban zajlottak. 
Most is – mint az elôzô évben – a Sceni-

Tech színháztechnikai kiállítás társrendez-
vényként vett részt az eseményen. A Magyar
SzínházTechnikai Szövetség szervezésében
az alábbi cégek állítottak ki:
– Balogh Stúdióvilágítás
– Chromatica Kft.
– Layher Kft.
– Linea Butor Kft.
– Lisys Fényrendszer Zrt.
– Logen Kft.
– Luminis Kft.
–Magyar Színpadtechnikai Társaság (Szin-Tek)
– Pelyhe & Társa Kft.
A résztvevôktôl az alábbi, rövid értékelése-

ket kaptuk a rendezvényrôl:

Balogh Stúdióvilágítás

Elônyök, élmények
A Hangfoglalás hozta a formáját, változatos
látnivalókkal kínálta meg a közönséget. 
A megszokott, barátságos hangulatú kiállí-

tói társaságban jól éreztük magunkat, értékes
beszélgetéseket folytattunk. Mint a hangsze-
rek, zene iránt érdeklôdô ember, nagy élve-
zettel látogattam a hangszeres és egyéb kiál-
lítók standjait, hallgattam a koncerteket.

Hiányosságok, kritikák
Saját szakterületünk a látogatók aránylag
csekély szegmensét érintik, ezért látogatott-
ságunk nem volt jelentôs, és sajnos a színhá-
zak képviselôivel is csekély mértékben sike-
rült kapcsolatba kerülni. A terem szélén elhe-
lyezkedô standként talán nehezen is találtak
el hozzánk és a szomszédos kiállítókhoz. A ki-
állítás, mint máskor is, nagyon hangos volt.

Balogh Zsolt

Lisys Fényrendszer Zrt.
A kiállításon még mindig kevés színházi szak-
embert láttam, de tavalyhoz képest azért
többen voltak. A szövetség standja – elnézést
a kifejezésért – megalázóan eldugott helyen
volt, nem is értem, hogy hogyan sikerült ide
kerülnünk. Ezen feltétlenül változtatni kell a
jövôben! A Sceni-Tech kiállítók némelyikének
elhelyezése rendkívül rossz volt (pl. Luminis),
amire szintén sokkal jobban oda kell figyel-
nünk a jövôben – beleszólást kell kérnünk a
standkiosztásba, továbbá a cégeknek valami-
lyen egyeztetési lehetôséget kell biztosítani,
hogy ilyenek ne forduljanak elô a jövôben.
A HANOSZ évek óta nem tudja megoldani

az elviselhetô zajszint kérdését – ez pedig
alapfeltétele annak, hogy a jövôben sikeres
kiállítás jöjjön létre. A rendezvényt összessé-
gében jónak tartottam.

Böröcz Sándor

Logen Kft.
Csak pár dolgot említek meg:
– eléggé elfüggönyöztek minket ott hátul.
– a SYMA weboldalán és a katalógusban a

céget nem lehetett betûrend szerint keresni.
A Logen nem az L betûnél volt, hanem a
„Sceni-Tech Logen Kft.” alatt lehetett meg-
találni. Sokan meglepôdtek:.”Jé, itt vagytok?
Kerestünk titeket, de nem találtunk meg!”
– nagyon drága minden, az áram stb.

Kovács Tibor

Luminis Kft.
A kiállítási standok kiosztásakor a szervezôknek
jóval gondosabban kellene eljárniuk, mivel a
Luminis standja – több kisebb standhoz ha-
sonlóan – a nagyobb kiállítók standjának a há-
ta mögé, igen eldugott helyre került, és csak
hosszú céltudatos keresés után volt megtalál-
ható. A mi standunk, közvetlenül egy vékony
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Hangfoglalás
2011. szeptember 30–
október 2. 

Kiütéssel
gyôzôtt
a zaj,

HANGFOGLALÁS + SCENI-TECH

avagy a Sceni-Tech 2011
a hátsó udvarban



folyosóval, a Lisys standjának hátsó takarása
mögé esett. Azt gondolom, ez a kiállítói stan-
dok ismeretében elosztható oly módon, hogy
mindenki számára megfelelô legyen!
A kiállítás költségeivel kapcsolatban szá-

munkra az energiafogyasztás utólagos elszá-
molása kissé furcsa, különösen, hogy ez ré-
szünkrôl nem ellenôrizhetô, nem kalkulálha-
tó stb. A kiállításon zavaró tényezô volt, hogy
a hangszereket próbáló terület túlzott hang-
ereje miatt nehezen lehetett a csarnok egyes
részeiben partnerekkel megbeszéléseket foly-
tatni.
Amit pozitívnak tartok, hogy hazai mércé-

vel mérve komoly látogatószámot könyvel-
het el a kiállítás, és én ezt akkor is pozitívnak
tartom, ha a látogatók között sok a nem
szakmai is. Meglátszott a kiállítók részérôl a
komoly felkészülés, színvonalasan kialakított
standokkal találkozhatott a látogató.
A fent felsorolt néhány körülménytôl elte-

kintve, amelyet minimális szervezési többlet-
munkával orvosolni lehetne, összbenyomá-
sunk pozitív volt, terveink szerint a jövô évi
kiállításon is rész kívánunk venni. Személyes
véleményem, hogy a színházi szakembereket
nagyon nehezen lehet kimozdítani, és való-
színûleg, mint eddig is, a Sceni-Tech önálló
kiállítás nem életképes.

Rábay Péter

Magyar Színpadtechnikai
Társaság (Szin-Tek)
A két közös kiállítás távlatában az a vélemé-
nyünk alakult ki, hogy a Hangfoglalás hiába
színvonalas kiállítás, a mi célközönségünk
nem jön el, mert nem érzi magáénak, mint
ahogy mi sem. Hiába a hangzatos több mint
40 000-es látogatószám, ha ebbôl mindösz-
sze néhány, a mi szakterületünkön érdekelt
látogató volt. 
Megértjük azt, hogy a hangszeres cégek-

nél ez a hangerô, ami itt tapasztalható volt,
megszokott, mi és a kisszámú vendégeink
azonban ezt rendkívül nehezen viseltük. Vé-
leményem szerint a Sceni-Tech elvesztette
azt, ami az eredeti célja volt, miszerint szak-
mai bemutató és találkozó legyen. Nekem
személy szerint hiányzik a „baráti találkozó”. 
Az MSZTSZ-nek gyakorlatilag megfelezôdik

a bevétele úgy, hogy közben a kiállító cégek
költsége minimum duplázódik. A HANOSZ-
szal történô egyeztetések gyakorlatilag nem
léteznek, hiszen tényszerûen megkapjuk a
helykiosztást, és minden egyéb tudnivalót,
melybe beleszólásunk nincs. Cégünk elkötele-
zett a Sceni-Tech kiállítások és fórumok mel-
lett, de a továbbiakban az MSZTSZ keretein
belül szervezetteket tartjuk elfogadhatónak.

Barna János

Pelyhe & Társa Kft.
A kiállítás megjelenésében európai színvona-
lú volt, köszönve a kiállító cégek látványos
standjainak. Rendezésileg viszont a zajszintek
szabályozatlansága miatt kritikán aluli volt.
Ez a probléma a jövôbeli megjelenést is kér-
désessé teheti.
A minket érintô Sceni-Tech kiállítási rész el

volt dugva a „hátsó udvarba”, nagyfokú kita-
kartságban a központi kiállítótértôl.
A színházi szakmától nagyobb érdeklôdés-

re számítottam. Érdekelne, hogy a Sceni-

Tech 2011 kiállítást, a szervezô MSZTSZ kel-
lôen promotálta-e. A kiállításon való részvétel
költsége nem volt arányban a szakmai láto-
gatottsággal.
Végül is emlékezetes maradt a Zajnál a

koktél, a Lisysnél a kávé, Luminisnél a bor,
Gál Dezsônél a pálinka, Logennél a whisky és
az elmaradhatatlan Pelyhe sör, meg Balogh
bácsi folyékony barackja. A szakmaiság ezek-
re korlátozódott, mert az elviselhetetlen zaj-
kavalkádban informális beszélgetésekre nem
volt mód.

Pelyhe János

A zaj túlharsogott mindent. Nem véletlenül
osztogattak ingyen füldugókat a látogatók-
nak – kiállítóknak.
A MSZTSZ elnöksége a 2011. október 25-i

ülésén értékelte a közös kiállítást, és a sok ne-
gatív tapasztalat alapján megfontolásra java-
solja a jövôben a Hangfoglalás kiállításon va-
ló Sceni-Tech részvételt. 
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Kellei György újságíró-író, a veszprémi Napló
volt fôszerkesztôje és kulturális rovatvezetôje
állította össze és öntötte formába az általam
elmondottakat – mondja Perlaki Róbert. Az
évek során összegyûlt dokumentumaim és ar-
chív anyagaim, az elmúlt idôk során megjelent
riportok, újságcikkek és kritikák is belekerültek
a könyvbe.
A portrékötet kétszázötven oldalon, 14 fe-

jezetben, több mint kétszáz színes fotóval és
dokumentummal illusztrálva beszéli el az
1961-tôl a veszprémi színházban dolgozó,
eredetileg villanyszerelôként végzett látvány-
tervezô életét.
Ha a 2008-ban kiadott Veszprém Megyei

Színházmûvészeti Lexikont kinyitjuk Perlaki
Róbert nevénél, tömör képet kapunk róla:
„Budapesten 1944. június 8-án született.
A Veszprémi Petôfi Színház alapító és örökös
tagja, szcenikai vezetô, díszlettervezô, pro-
dukciós vezetô. 1961-ben villanyszerelôként
kezdte pályafutását, majd világosító volt
1965-ig. 1965-ben zenész mûködési enge-
délyt szerzett, és évekig játszott a színház ze-
nekarában is. 1965–1972-ig fôvilágosító,
1972–1976-ig mûszaki vezetô. 1975-ben vi-
lágítástechnikai szakon, 1976-ban pedig
színpadtechnikai szakon szerzett diplomát.
1976–1986-ig mûszaki vezetô, 1986-tól
szcenikai vezetô, 1980-tól díszlettervezô.” 
Leginkább látványfelelôsnek tartom magam.

Magánúton tanultam a díszlettervezést. Olyan
kiválóságoktól leshettem el a szakma fortélya-
it, mint Schmidt János mérnök-tanár, Fehér
Miklós, Vogel Eric, Bakó József és Székely Lász-
ló díszlettervezôk. Végigjártam a ranglétrát, a
kikerülhetetlen fokozatokat. 762 bemutató lét-
rehozásában mûködtem közre, ebben benne
van az összes veszprémi elôadás, a székesfe-
hérvári vendégszereplések – tizennyolc éven át

–, a soproni, gyôri és a budapesti vígszínházi,
valamint várszínházi (akkor még a Nemzeti
Színház Kamara Színháza volt) vendégmunká-
im. Ebbôl 127 díszlettervezés, a többi szceni-
kai, világítástervezési, világosítói munka. Több
mint kétszáz rendezôvel dolgoztam együtt.
Ars poeticám: látvány nélkül nincs katarzis -

élménye a nézônek. Hiszem azt, hogy egy szín-
házi elôadásban a látvány ugyanolyan fontos,
mint a többi alkotóelem. Hiszem azt, hogy a
taps a látványnak is szól, azaz nekünk is, a lát-
hatatlan mûszaki közremûködôknek. Harminc-
negyven évvel ezelôtt, ha felment a függöny, a
nézôk gyakran megtapsolták a díszletet, az
eléjük táruló látványt. Ma már ez a nézôi reak-
ció nem divat. Még a lelkes színházlátogató is
megütközve fogadná a kérdést: Vajon tudja-e,
hogy ki tervezte a látott darab díszletét? Miért
van az, hogy míg a kedvenc elô adásaink íróját,
a játszó színészek, sôt a rendezô nevét is fel
tudjuk idézni, de a látvány tervezôjének nevét

legtöbbször sûrû homály fedi. A nézôk megle-
hetôsen hálátlanok ebbôl a szempontból. Lel-
kesen megtapsolják az elôadás szereplôit, a
szünetben megnézik a színlapon a szereplôk
nevét, de átsiklanak a díszlettervezô nevén.
Még a jelmeztervezô helyzete is elônyösebb,
hiszen a nôi nézôk a szép ruhák láttán leg-
alább irigykedve felsóhajtanak: Bárcsak egy-
szer én is viselhetnék ilyet! Vajon miért van ez
így? Valószínûleg azért, mert a nézôk, termé-
szetesnek tartják, hogy a látott színpadi térben
élnek a darab szereplôi, mi más is vehetné kö-
rül hôseinket, mint ezek a bútorok, tárgyak.
Ezek után talán megdöbbentônek tûnik a kije-
lentés: Hálátlanságuk és feledékenységük a
legnagyobb elismerés és dicséret a díszletterve-
zô számára. Amennyiben a látvány teljesíti fel-
adatát, közvetíti a darab üzenetét, akkor
mindaz, amit a nézô a színpadon lát, teljesen
természetes. Minek is foglalkozna tovább vele.
A magától értetôdô látvány tehát a díszletter-
vezô számára a legnagyobb dicséret.
Mûszaki vezetôként irányításom alá tartozott

minden, ami a színjátékot technikai eszközök-
kel, illetve berendezésekkel szolgálja. Vagyis a
teljes színpadi stáb (berendezô, világosító, dí-
szítô, hangosítótár és az öltöztetôcsoport) asz-
talos-, lakatosmûhelyek, díszletfestô mûterem,
jelmeztervezô mûhely, valamint az épületet el-
látó üzemeltetés. Összesen mintegy 70-75 em-
ber munkáját irányítottam.  
Csaknem negyven éve tagja az Optikai,

Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudomá-
nyos Egyesületnek. 1980-ban beválasztották
az OPAKFI elnökségébe, majd 1992-tôl 16
éven keresztül töltötte be a Színháztechnikai
Szakosztály elnöki posztját, azóta tiszteletbe-
li elnökként vesz részt az egyesület munkájá-
ban. Tagja a Látványtervezôk Egyesületének.
A Színmûvészeti Egyetemen és a Veszprémi
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Fél évszázad díszletek között címmel jelent meg Kellei György író portrékötete Perlaki Róbertrôl, a Veszprémi Petôfi Színház
társulatának alapító és örökös tagjáról. A könyvet a Veszprémi Petôfi Színház adta ki, mivel a színház, mint állandó társulattal

mûködô intézmény, 50 éve alakult meg. Perlaki Róbert az egyetlen alapító tag, aki a mai napig a színházban dolgozik.
Az élete, munkássága és a színház 50 éve olyan mértékben forrt össze, hogy a könyv méltó megemlékezés az évfordulóra.

Ebbôl az alkalomból beszélgettem Perlaki Róbert szcenikai vezetôvel, díszlettervezôvel.

Beszélgetés

szcenikus-díszlettervezôvel
Perlaki Róbert

JUBILEUM



Egyetem Színháztörténeti Szakán szcenikát
tanít. 
Munkájáért megkapta a Szocialista kultú -

ráért kitüntetést, a Városért és a Megyéért ér-
demérem ezüst és arany fokozatait, többször
Nívó-díjban részesült. A megye Pro Comitatu-
díjjal, a város Gizella-díjjal ismerte el eddigi
munkásságát. 
A Perlaki Róbertrôl szóló számadatokat fi-

gyelembe véve megállapítható, hogy kivéte-
les termékenységû, szorgalmas, sokoldalú
ember. Tervezômunkája széles körû, nem
csak a darabok díszleteire, hanem számos
színházépületre is kiterjed. Komplett tanul-
mánytervet készített a Latinovits Zoltán Já-
tékszínhez, a Székesfehérvári Technika Házá-
hoz, valamint a Soproni Nyári Színházhoz. A
budapesti Nemzeti Színház pályázatára be-
nyújtott két tervnek ô készítette el a szcenikai
részterveit. Fôállása mellett 1986-tól két éven
át a Veszprémi Petôfi Színház rekonstrukció-
jának mûszaki ellenôre volt.
A színházi rekonstrukción kívül kialakítot-

tunk egy színházi díszletgyártó mûhelyt,
amelynek méretei megegyeznek a veszprémi
színház színpadának méretével. Ilyen nagy a
lakatos-, az asztalos- és a festômûhely is. Így a
díszletet az eredeti méretben teljesen készre le-
het szerelni már a mûhelyben. A mûhelybeli

díszletállításon részt vesznek a színpadi dolgo-
zók is, ezután a színpadi szerelés gyorsan,
pontosan, egyszerûen történhet.
Van egy 2400 m2-es díszletraktár az üzem-

ház mellett. Itt az összes lejátszott darab és az
összes bútor, katalogizálva, megtalálható.
Fényképekrôl, számítógéprôl lehet megnézni,
kiválogatni azt, ami a következô bemutatóhoz
esetleg használható. Így olcsóbban tudunk az
új elôadásokhoz díszletet készíteni. A reperto-
árdarabok díszletei külön, a színház melletti
tárolóhelyen vannak.
Perlaki Róbert mûvészete olykor közelrôl is

látható kiállításokon és bemutatókon. Ma-
kettjeibôl az elsô kiállítást 2001-ben az állan-
dó társulat megalakulásának 40. évfordulójá-
ra rendezték a veszprémi színházban. A kö-
vetkezô évben Gyôrben nyílt bemutató válo-

gatott makettjeibôl. Ősszel folytatódott a so-
rozat, ekkor a székesfehérvári színház galéri-
ájában láthatták a nézôk a díszlet modelljeit.
A különös látványú „játékváros” 2004-ben
átköltözött Sopronba, a Petôfi Színház elô -
csarnokába. A veszprémi Petôfi Színház épü-
lete 2008-ban volt 100 éves. Az ünnepi
programsorozatban helyet kapott egy közös
tárlat, amelyen Perlaki Róbert is kiállító volt.
És jelenleg….?
Több elôadás díszletein dolgozom. A Latino-

vits–Bujtor Játékszín Stúdiószínházban Pi-
linszky János: Ég és Föld gyermekei címû szín-
darab és Szerednyei Béla: Túl a rivaldán zenés
összeállításának díszleteit tervezem. A nagy-
színpadon Ottlik Géza Iskola a határon címû
mûve színpadi változata díszleteinek átszcení-
rozását végzem. Az elôadást eredetileg a Bár-
ka Színházban mutatták be Budapesten, ven-
dégjátékként játsszák Veszprémben, és a két
színpad különbözôsége miatt kell átalakítani a
díszletet. Készül Szinetár Miklós rendezésében
Bertolt Brecht és Kurt Weill: Koldusopera elô -
adása, amelynek díszlettervezôje vagyok, és
Valló Péter tervezte és rendezi Jane Austen: Ér-
telem és érzelem címû mûvének elôadását,
amelynek szcenikai munkáit végzem. A követ-
kezô bemutató Carlo Goldoni Chioggiai csete-
paté címû darabja. A rendezô, Kéri Kitty ötletei
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Anconai szerelmesek (rendezô: Bodrogi Gyula)



alapján készítek makettet és díszletrajzokat az
elôadáshoz. 2012 márciusában egy ôsbemu-
tatóra készül a színház Szerenád címmel, mely
teljesen saját elôadásunk lesz, mert a darabot
a teátrum színésze, Máté P. Gábor írta, a ren-
dezô a társulat tagja, Palásthy Bea színésznô
és én tervezem a díszletet. 
Álljon itt három idézet a jubileum alkalmá-

ból megjelent könyvbôl:
„Perlaki Róbert nélkülözhetetlen színházi

szakember, aki segít Önöknek, nézôknek ab-
ban, hogy a látvánnyal, a színpadképpel illú-
ziókeltôen belehelyezkedhessenek a dráma
vagy a komédia világába, amelyet az alkotók
megálmodtak. Felkészültsége, precizitása,
pontossága, segítôkészsége lenyûgözô.
Mindez nem üres dicsérô szófordulat. Dísz-
letterveit áttekintve mindenki meggyôzôd-
het e szavak valódiságáról” – Szilágyi Tibor
színmûvész.
„Perlaki Robi nem csak szcenikus, díszlet-

tervezô, technikai szakember, nem csak
mûvészember ô, de azt a különleges, furcsa
minôségét az életnek, ami a színház, azt érti
a maga teljességében. E minôségében, félô,
egyike az utolsóknak” – Valló Péter rendezô.
„Állítólag a reneszánszban él-

tek az utolsó
polihisztorok,
kései utódai
azonban még
fel-feltûnnek
napjainkban is.
A színház poli-
hisztorokért ki-
ált, Perlaki Robi
egy ilyen utolsó
mohikán. Az or-
szág egyik legelis-
mertebb szcenikai
vezetôje, ám nem
csak mûszaki ember,
hanem ízléssel, re-
mek térlátással bíró
látványtervezô, elis-
mert díszlettervezô.
Egy igazi polihisztor,
egyúttal humanista, em-
ber és életszeretô is. Aki
személyesen ismeri, köz-
vetlen, társaságot kedvelô, segítôkész, ked-
ves embernek tartja” – Vándorfi László ren-
dezô, igazgató 1991–2000.
Büszke vagyok erre az 50 évre, és természe-

tesen boldog is, mert életem háromnegyed ré-
szét egy pontos, fegyelmezett embert követelô,
és nem kímélô, ám csodálatos világban tölthet-
tem el. Alkothattam és dolgozhattam.
Köszönöm a beszélgetést!

Kárpáti Imre
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Kellei György: Fél évszázad díszletek között. Perlaki Róbert élete és pályafutása.
Veszprém, 2011. Kiadta a Veszprémi Petôfi Színház. 248 oldal, ára: 2500 Ft.
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Gázláng (rendezô: Szilágyi Tibor)
Galilei (rendezô Ruszt József)

Delila (rendezô: Balázs Péter)



Minek is nevezzelek?
Elôzô cikkem végén egy kis esz-
mefuttatást tartottam arról,
hogy a LED-technológia új mû -
szaki megoldásai révén könnyen
meglehet, hogy új fényvetô-el-
nevezéseket kell majd használ-
nunk. A motoros effekt fényve-
tôk már vagy 15-20 éve a ma-
gyar piacon is megjelentek, de
mind a mai napig nem alakult ki
egységes elnevezésük – és ez tu-
lajdonképpen független a fény-
forrástól, akár fémhalogénlám-
pával, akár LED-del világítunk. Az
angol elnevezés viszonylag ha-
mar kialakult: a „scanner” kifeje-
zés a „mozgótükrös effekt fényve-
tôk”-et jelölte, és ezt magyarul is
viszonylag egységesen használ-
juk (bár már egyre inkább kiszo-
rulnak a piacról e típusok). Vi-
szont a motoros mozgatóken-

gyelt használó fényvetôk elneve-
zése magyarul már igen változa-
tos: az angol „moving head” el-
nevezést itthon sokféleképpen
magyarítjuk: mondunk „intelli-
gens fényvetô”-t (pedig intelli-
gencia nincs benne, inkább szol-
gai végrehajtás), hívjuk ôket „ro-
botlámpá”-nak (holott ezek nem
lámpák, azaz nem fényforrások,
hanem fényvetôk), végezetül
használjuk a „mozgókengyeles
fényvetô”, a „motoros effekt fény-
vetô” és a „mozgófejes fényvetô”
kifejezéseket is. Ezek sajnos kicsit
hosszú elnevezések, és cél-
szerûségre törekvô szakmánkban
ez bizony nem elôny. Nos, beve-
zetôül ennyit – bizony nagyon
örülnék, ha egy frappáns és szak-
mailag is helyes kifejezés terjed-
ne el a szakmán belül. Én e cikk-
ben a mozgófejes fényvetô kifeje-

zést fogom használni, mely
ugyan kicsit hosszú, de számom-
ra ez a legszemléletesebb és leg-
kifejezôbb terminológia.

A LED-es fényvetôk
csoportosítása és kivá-
lasztási szempontjai
Az effekt fényvetôk már a kezde-
tektôl hasonló altípusokra oszlot-
tak, mint a fix kengyeles hagyo-
mányos fényvetôk. Így ma is
megtalálhatjuk az alapvetô két fô
kategóriát, azaz a:
– határozott, éles kört és go-

bókat vetíteni képes „profil jel-
legû” fényvetôket, melyeket az
angol terminológia ezen a terü-
leten ma „spot” névvel illet, va-
lamint a
– lágy, elmosott fénykört pro-

dukáló fényvetôket, melyeket a
LED-es fényvetôk világában már

nem a lencséjükrôl (PC vagy
Fresnel) neveznek el, inkább az
általuk produkált fény karakteré-
rôl hívnak „washlight”-nak.
E két kategória fényvetôit vizs-

gáljuk most meg alaposabban,
hogy a különbözô gyártók mely
típusai felelhetnek meg a pro-
fesszionális felhasználás feltétele-
inek. Természetesen minden
ilyen kiválasztás szubjektív, de
ennek megkönnyítésére felállí-
tottam egy feltételrendszert,
mely az alábbi szempontokat
foglalta magában:

A LED-színkeverés finomsága
Az RGB színkeverés alkalmával
sajnos igazán szép fehér színt
nem könnyû elôállítani, ezért
fontos szempont volt, hogy a ma
már egyre elterjedtebb RGBW
(azaz: vörös-zöld-kék-fehér) LED-
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LED
korszakváltás 2.
A LED-es mozgófejesek világa

FOLLOWSPOT

Cikksorozatom második részében a mozgófejes effekt fényvetôket veszem
górcsô alá, hiszen a LED-alapú fényvetôk ezen családja hihetetlen dinami-
kával fejlôdik, és véleményem szerint megjelentek a ma már tényleg pro-
fesszionális felhasználásra is alkalmas, nagy fényerôvel és egyre kifinomul-
tabb optikai rendszerrel felépített típusaik. Nézzük meg, hol állnak ezek, és
merre vezethet további fejlôdésük útja.
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chipeket tartalmazó típusokat
igyekeztem megtalálni. Ez nem
jelenti azt, hogy nem került bele
a válogatásba egy-egy „csak”
RGB chipeket tartalmazó fényve-
tô a vizsgált gépek csoportjába,
de annak egyéb – pl. speciális op-
tikai kiképzés – oka volt. Össze-
gezve tehát: véleményem szerint
ma már elsôsorban olyan fényve-
tôket tekintünk igazán professzi-
onális felépítésûnek, melyek vala-
milyen színhômérsékletû fehér
LED-et is tartalmaznak.
A színkeverôs fényvetôk mel-

lett ma már megjelentek a kü-
lönbözô színhômérsékletû, de
csak fehér LED-eket tartalmazó
típusok is, melyek kiválók lehet-

nek mind színházi, mind stúdió-
felhasználásra. A színhômérsék-
let-szabályzás finomítására a fe-
hér LED-eken kívül néhány gyár-
tó további borostyán-sárga LED-
eket is beépít termékeibe.

Optikai kialakítás
Az elsô generációs fényvetôknél
még minden LED-színnek külön
lencséje volt, viszont ma már
azok a gépek tekinthetôk igazán
korszerûnek, melyeknél a színke-
verés még a lencsén belül meg-
történik. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy három (RGB), de in-
kább négy (RGBW) LED chip ta-
lálható egy-egy lencse mögött,
így a LED-ek színe összekevered-

ve jut át a lencsén, ezzel kiküszö-
bölve az igen zavaró színárnyé-
kok létrejöttét a színpadon.
Az is elsôdleges szempont volt

számomra – és feltételezem,
hogy a profi felhasználó számára
is –, hogy lehetôség szerint vál-
toztatható nyílásszögû (zoom)
lencsével rendelkezô típusokat
vizsgáljunk meg. Szerencsére ma
már számos ilyen típus elérhetô,
és számuk rohamosan bôvül.

Hûtés
Úgy tûnik, hogy ez ma még min-
dig elég kritikus és nehéz kérdés a
gyártók számára, hiszen a piac
igényli a minél nagyobb fényára-
mú fényvetôket, melyek nem le-

hetnek nagyméretûek, ugyanak-
kor a jó és hatékony hûtés alapve-
tô hatással van a LED-ek élettarta-
mának hosszára. A hatékony hûtés
ugyanakkor nem lehet nagyon
hangos, hiszen akkor stúdió- vagy
színházi környezetben a fényvetô
egyszerûen nem lesz használható.
A kiválasztott típusoknál zömmel
elérhetô az ún. „halk” („silent”)
vagy „stúdió” üzemmód, ahol a
hûtési zaj erôsen lecsökken, de ál-
talában ennek az az ára, hogy a
fényvetô fényáramát (és ezzel
fény erejét) is korlátozzák kissé.
Egyéb szempontokat is figyelem-

be vettem (pl. mozgatás és színve-
zérlés felbontása), de a fentiek vol-
tak az elsôdlegesek számomra. 
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Gyártó Típus
Fényvetô

LED-teljesít-
ménye

LED-ek száma,
gyártója

Max.
fényáram
(lm)

Garantált
LED élet-

tartam (óra)
Színkeverés Optika nyílása

(1/2 szög)

AYRTON Wildsun 500 C 403 W 31 db CREE 10 000 25 000 RGBW
4000K fehér nincs adat

AYRTON Wildsun 500 S 403 W 31 db CREE 10 000 25 000 RGBW
7000K fehér nincs adat

AYRTON Wildsun 500 KD 403 W 31 db CREE nincs adat 25 000 3000-7000K közötti
színhôm. állítás nincs adat

GLP Wash One 400 W nincs adat nincs adat 20 000 RGB 6°–60°
és külön 3°

GLP Meisterstück 600 W nincs adat nincs adat 10 000 RGBW 9°–33°

JB Lighting A8 555 W 37 db 15W (nincs tí-
pus megadva) nincs adat nincs adat RGBW 4°–33°

JB Lighting A12 915 W 61 db 15W (nincs tí-
pus megadva) nincs adat nincs adat RGBW 4°–33°

Martin
Professional MAC Aura 245 W 19 db Osram 3850 50 000 RGBW 8,5°–41°

Martin
Professional

MAC401 Dual
CT Zoom 360 W 36 db LedEngin 9200 50 000 3000-7000K közötti

színhôm. állítás 10°–37°

Martin
Professional

MAC401 Dual
RGB Zoom 360 W 36 db 10W Osram 6600 50 000 RGB, HSV 9°–42°

PHILIPS
Vari*Lite VLX™ Wash 840 W 7 db 120W CBM-380

Luminus modul 12 244 10 000 RGBW 23°–58°
és fix. 22°

PHILIPS
Vari*Lite VLX3 Wash 360 W 3 db 120W CBM-380

Luminus modul 6000 10 000 RGBW 15°–55°

Robe Robin 300
LEDWash 160 W 19 db CREE 4200 50 000 RGBW 15°–50°

Robe Robin 600
LEDWash 330 W 37 db CREE 8300 50 000 RGBW 15°–50°

Robe Robin 600
PureWhite SW 330 W 37 db CREE nincs adat 50 000 2800-6300K közötti

színhôm. állítás 15°–50°

Robe Robin 1200
LEDWash 600 W 61 db Osram 14 110 60 000 RGBW/CMYW 8°– 53°

1. ábra: LED-es wash fényvetôk táblázata
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Wash típusú fényvetôk
Nos, a fentiek alapján állt össze
az 1. ábrán látható táblázat,
mely a lágy szélû kört vetítô
„wash” típusokat tartalmazza.
A táblázatban gyártónként

csoportosítottam azokat a típu-
sokat, melyek a felállított kritéri-
umrendszernek megfeleltek. Re-
mélem, a sok adat segít az eliga-
zodásban és az összehasonlítás-
ban, de sajnos látható, hogy igen
változó a gyártók által megadott
adatok részletessége. Kutatásaim
alapján két gyártó (a Martin Pro-
fessional és Robe) az, amely
rendkívül korrekten minden fény-
technikai adatot és mérést is
megad az adatlapján, de még a

Philips/Vari-Lite termékek is igen
jól el vannak látva adatokkal.
Néhány szó, vélemény gyár-

tónként:

Ayrton
A francia gyártó igen ambiciózus
új termékekkel jelentkezett a kö-
zelmúltban, és termékeiknek két
fontos jellemzôje van: a rendkívül
igényes, ún. aktív-csöves zárt
rendszerû folyadékhûtés, és a ki-
váló hûtés következtében elérhe-
tô jelentôs fényáram. A különle-
ges hûtési rendszernek még egy
komoly elônye van: rendkívül
halk – ugyanakkor sajnos e hûtési
technológia ma még kissé drága,
így ezekért az elônyökért mé-

lyebbre kell a pénztárcába nyúlni.
Még egy különlegesség megem-
líthetô egyik RGBW-os típusuknál:
a fehér LED-jük színhômérséklete
4000 K (a többi gyártónál általá-

ban 7000 K), így szebb, dúsabb
színárnyalatok keverhetôk ki vele.

GLP
A német gyártó különleges opti-
kai rendszerû „Wash One” típu-
sa ugyan csak RGB színkeveréssel
bír, de optikai felépítése a ha-
gyományos fényvetôkéhez ha-
sonlít, és nagyon szép, homogén
színkeverés jellemzi. További op-
tikai különlegesség még, hogy a
vetített kör szélének lágysága ál-
lítható, továbbá sugárformáló
(beam shaper) is beépítésre ke-
rült, valamint egy különleges
lencse beiktatásával rendkívül
szûk, 3 fokos sugárnyalábot is
képes a fényvetô elôállítani. Op-
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Optika nyílása
(1/10 szög)

Vezérlési
módok

DMX
csatornák
száma

Méretek
(h/sz/m)
Súly

Egyéb jellemzôk

11°–45° DMX512 
RDM ready 17/24/49 305 x 446 x 544

22,8 kg
Beépített vezeték nélküli DMX vezérlés (W-DMX), rendkívül kis
zajú – aktív-csöves – folyadékhûtés, négyzónás LED-vezérlés

8°–32° DMX512
RDM ready 17/24/49 305 x 446 x 544

22,8 kg
Beépített vezeték nélküli DMX vezérlés (W-DMX), rendkívül kis
zajú – aktív-csöves – folyadékhûtés, négyzónás LED-vezérlés

11°–45° DMX512
RDM ready nincs adat 305 x 446 x 544

22,8 kg
Beépített vezetéknélküli DMX vezérlés (W-DMX), rendkívül kis

zajú – aktív-csöves – folyadékhûtés

nincs adat DMX512,
RDM, ArtNet 24/31 229 x 472 x 618

22 kg
Színkalibrált LED-ek, külön fókuszállítási lehetôség, forgatható

és állítható sugárformálás

nincs adat DMX512,
ArtNet 12/16/23 280 x 510 x 650

32 kg
Színkalibrált LED-ek, rendkívül kis zajú – aktív-csöves –

folyadékhûtés

8°–48° DMX512 nincs adat 308 x 359 x 476
12 kg

Beépített vezeték nélküli DMX vezérlés (JB-Lighting),
külön színhômérséklet-vezérlô csatorna

8°–48° DMX512 12/15/16/19 308 x 437 x 536
17,5 kg

Beépített vezeték nélküli DMX vezérlés (JB-Lighting),
külön színhômérséklet-vezérlô csatorna

11°–59° DMX512,
RDM 14/25 302 x 302 x 360

5,6 kg
Különleges „aura” effekt, kalibrált színke, színmakró, speciális

egyedi lencserendszer, rendkívül halk mûködés

22°– 47° és 16°
hiper üzemmódban DMX512 13/17621/25/33 221 x 505 x 527

22,1kg Kalibrált LED-ek, halk mûködés

17°–49° DMX512 13/17621/25/33 221 x 505 x 527
22,1kg két oldalra elhelyezhetô LED-modulok, makró effektek

nincs adat DMX512 23 461 x 421 x 702
28 kg kiváló színvisszaadás (CRI 93)

nincs adat DMX512 23 546 x 546 x 593
20 kg kiváló színvisszaadás (CRI 93)

24°–63° DMX512, RDM, ArtNet,
MA Net, MA Net2 10/15/21/37 203 x 295 x 390

8,2 kg
Halogén szabályzásimitáció, 3 zónás LED-csoport, színmakrók,

16 bites színkeverés

24°–63° DMX512, RDM, ArtNet,
MA Net, MA Net2 10/15/21/37 203 x 343 x 444

10,6 kg
Halogén szabályzásimitáció, 3 zónás LED-csoport, színmakrók,

16 bites színkeverés

24°–63° DMX512, RDM, ArtNet,
MA Net, MA Net2 10/12/16/24 203 x 343 x 444

10,6 kg 3 zónás LED csoport, 16 bites LED-szabályzás

15°–63° DMX512, RDM, ArtNet,
MA Net, MA Net2 10/15/21/45 268 x 439 x 570

17 kg
Halogén szabályzásimitáció, 4 zónás LED-csoport, színmakrók,

16 bites színkeverés

Ayrton WildSun wash 500 fényvetô �



tikai rendszere ebben a kategóri-
ában a legnagyobb zoom átfo-
gást biztosítja (6–60 fok). Kár,
hogy sem a LED-ek gyártója, tí-
pusa nem tudható, de a fényve-
tô fényáramáról sincs elérhetô
információ.

JB Lighting
Szintén német gyártó, és egyik el-
sô fejlesztôje volt a zoom optikával
felszerelt LED-es mozgófejes effekt
fényvetôknek. Legújabb típusa a
nem túl fantáziadús A12-es névre
hallgat, és a legnagyobb LED-telje-
sítménnyel büszkélkedhet ebben a
kategóriában (915 W) – és ennek
megfelelôen feltételezem, hogy a
legnagyobb fényáramot is ez a
fényvetô produkálja, de sajnos iga-
zi mért adat nem áll errôl rendel-
kezésünkre. A gyártó szerint
1200–1500 W-os fémhalogén
Wash fényvetônek megfelelô telje-
sítményt nyújt, ami színezett fény-
sugár esetén elképzelhetô, de fe-
hér fényben ez számomra kétsé-
ges. Mindenesetre az egyik leg -
szûkebb szögrôl induló zoomtar-
tománya ennek a fényvetônek
van, úgyhogy minden bizonnyal
rendkívül nagy fényerôt tud a szûk
szögállásban produkálni.

Martin Professional
A dán gyártó nemrég mutatta be
legújabb típusát (MAC Aura),
mellyel különleges „aura” hatás is
elôállítható. Különleges optikai
rendszerének köszönhetôen nagy
zoomátfogása és teljesen egyedi
fénysugár-megjelenése van. A
gondos tervezésnek köszönhetô-
en rendkívül kicsi a gép mûködé-
si zaja, és súlya is igen csekély – a
csoport legkönnyebb fényvetôje
a maga 5,6 kg-os tömegével. Má-
sik itt szereplô típusának különle-

gessége, hogy ún. „kettôs” (dual)
felépítésû, azaz a mozgó fej
mindkét oldalába el lehet helyez-
ni egy-egy komplett LED-modult,
így a fényvetô egyszer lehet akár
RGB színkeverôs fényvetô, a kö-
vetkezô pillanatban pedig – a gép
másik fejoldalát használva – egy
színhômérséklet-szabályzós fehér
LED-es fényvetô.

Philips (Vari-Lite)
A klasszikus amerikai gyártó im-
már néhány éve a Philips szárnyai
alatt fejleszti gépeit, és a különle-
ges, nagy teljesítményû (120 W-
os) Luminus gyártmányú LED-
modulokkal több géptípust is

megépítettek már. Itt most két tí-
pusuk szerepel, melyek igen
nagy elônye a rendkívül jó, ma-
gas színvisszaadás (CRI 93). Saj-
nos a nagy LED-teljesítmény és
fényáram az üzemidô oltárán ke-
rülnek feláldozásra, mivel a gyár-
tó „csak” 10 000 órát garantál a
LED-ek élettartamára, mely a cso-
portban a legalacsonyabb. Persze
ez az üzemidô így is sokszorosa a
fémhalogének élettartamának…

Robe
A cseh gyártó rendkívül energi-
kusan dobja piacra újabb és
újabb LED-es termékeit, melyek
közül már négyet is szerepeltetni
tudtam a mostani felmérésben.
Az RGBW-os típusokon túl állít-

ható színhômérsékletû fehér
LED-ekkel szerelt típusokat is
gyártanak. Jó zoomátfogás,
többféle vezérlési protokoll, sok-
féle vezérlési lehetôség (pl. halo-
gén szabályzási jelleg leutánzása)
jellemzi a fényvetôket. A csoport
legnagyobb választékú kínálata
náluk található meg.

Spot típusú fényvetôk
Ahogy a cikk elején említettem,
ebben a csoportban a „profil” jel-
legû fényvetôket szerepeltetem –
és végre elérhetôk ilyen fényvetôk
is, mégpedig már professzionális
jellemzôkkel és minôségben. A 2.
ábra táblázata mutatja az általam
jelenleg ide sorolt típusokat, mely
lista sajnos ma még elég szerény,
mindösszesen három tagja van. A
táblázatban közölt adatok magu-
kért beszélnek, de néhány szóval
ezért ki szeretném ôket egészíteni:

GLP
A „Spot One” típus az elôzô táb-
lázatban szereplô „Wash One”
fényvetô párja, ugyanazzal a LED
fényforrással építették fel, és kiál-
lításon látva rendkívül szép és
precíz kört, valamint gobóvetí-
tést nyújt. RGB modulja (a fehér
hiányában is) szép színkeverést
kínál – kár, hogy viszonylag kevés
adat érhetô még el a fényvetôrôl.

Martin Professional
A Martin más úton indult el, ôk
csak fehér LED-modulokkal építet-
ték fel spot fényvetôjüket, így a
fény színezését a szokásos dichro-
ikus színszûrôkkel érik el. Nagyon
jó fényáramot (7700 lumen) és
szép gobóvetítést produkál e gép
– mindezt nagyon kompakt kivi-
telben, és igen hosszú, garantált
fényforrás-élettartammal (60 000
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Gyártó Típus
Fényvetô

LED-teljesít-
ménye

LED-ek száma,
gyártója

Max.
fényáram
(lm)

Garantált
LED élet-

tartam (óra)
Színkeverés Optika nyílása

(1/10 szög)

GLP Spot One 400 W nincs adat nincs adat 20 000 RGB 10°–32°

Martin
Professional

MAC 350
Entour 350 W 7 db Luminus CBT90

fehér LED modul 7700 60 000 színtárcsa 25°

Robe Robin DLX
Spot kb. 200 W nincs adat nincs adat 20 000 RGBW 10°–45°

2. ábra: LED-es spot fényvetôk táblázata

Martin Mac Aura wash fényvetô

Martin Mac 410 CT Zoom wash fényvetô

Robe Robin 600 LEDWash fényvetô

Philips VLX3 wash fényvetô
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óra). Nagy elônye a gépnek, hogy
nagyon szép fehér fénysugarat
produkál teljes fényárammal!

Robe
A cég legújabb fejlesztése, még
szinte alig készült el, és sajnos
csak kevés pontos adat áll róla
rendelkezésre. LED-teljesítmé-
nyét is csak becsülni tudtam (kb.
200 W), fényáramáról nincs még
információ, de a PLASA kiállítá-
son már prototípusa mûködött:
ott nagyon szép és homogén
volt a fénye, pontos, éles gobó-
vetítéssel. Zoomátfogása jó, a
sok vezérlési protokoll lehetôsé-
ge pedig már a többi gépükbôl
jól ismert. 

Döntési megfontolások
– összegzés
Természetesen minden ilyen jel-
legû összeállítás szubjektív, továb-
bá a fényvetôk fejlesztésének
gyors üteme elég hamar elavulttá
is teszi az e cikkben leírtakat.
Azonban a trendek jól láthatók, és
nagyon jó, hogy a fejlôdés iránya
a professzionális felhasználóknak
egyre jobb és fejlettebb eszközö-
ket ad a kezébe, mégis bizonyos
óvatosság nem árt, ha ma szeret-
nénk ilyen fényvetôt választani.

Javaslom, hogy feltétlenül tart-
suk szem elôtt az alábbiakat:
– soha ne döntsünk csak kata-

lógusadatok alapján, mindig
próbáljuk ki a kiszemelt eszközt –
lehetôleg ott, abban a térben,
ahol használni fogjuk
– egy helyszíni próba alapvetô

információkkal szolgál arról,
hogy a fényvetô mûködési és
hûtési zajszintje elfogadható-e
számunkra vagy sem?
– a gyártók nagy részénél nem

egyértelmû, hogy a megadott op-
tikai zoom tartomány vajon a
fény erô fél érték szögére, vagy a
fény erô egytized szögére vonatko-
zik-e? A wash táblázatban láthat-
juk, hogy komoly eltérések lehet-
nek e két érték között. Ezért is fel-
tétlenül javasolt a helyszíni teszt!
A gyártók nagy harcot folytatnak
abban az irányban, hogy minél
nagyobb átfogást nyújtó zoomtar-
tományú fényvetôket dobjanak pi-
acra, de egyáltalán nem biztos,
hogy a teljes zoomtartományban
jó színkeverést kapunk-e? Ezenfelül
az sem mellékes, hogy a teljes zoom -
tartományban a fényáramértékek
elfogadhatók-e? Ismét csak azt ja-
vaslom – alapos helyszíni próba!
– furcsa tapasztalat, de a LED-es

fényvetôk elektromos fogyasztásá-
nak adatait néha elég nehéz meg-
kapni. Természetesen a komoly
gyártóknál ez korrekten elérhetô,
valamint az is, hogy a fényvetô fá-
zisszögjavító elektromos kompen-
zációt tartalmaz-e, hiszen nem
szeretnénk nagy meddôáram-díjat
fizetni, ha már takarékos fogyasz-
tású fényvetôre ruházunk be!
– végezetül még egy tanács:

mi, mint profi felhasználók, min-
dig fontosnak tartottuk, hogy egy
fényvetô technikai paramétereit
jól ismerjük. Például kérjük el min-

den esetben a gyártó által elkészí-
tett világításmérési adatokat (pl.
fényáramértékek, fényerôdiag-
ram) – ha ilyenek nincsenek, az is
mércéje a gyártó felkészültségé-
nek. A technikai adatlap részletes-
sége, kidolgozottsága igen árul-
kodó a gyártó komolyságáról.
Ezen összeállításnak nem lehet

célja, hogy bármely fényvetôt
vagy gyártót minôsítsen vagy
ajánljon. Meggyôzôdésem, hogy
mindegyik terméknek megvan a
legjobb felhasználási területe, il-
letve paraméterei alapján min-
denki eldöntheti, hogy melyik

fényvetô tûnik számára az adott
feladathoz és térhez a legjobb
döntésnek – nem beszélve arról,
hogy az ár még a technikai para-
métereken túl is egy igen fontos,
döntô tényezô.
A SZÍNPAD következô számá-

ban fog megjelenni cikksoroza-
tom harmadik, egyben utolsó ré-
sze, ahol azokat a LED-es fényve-
tôket fogom bemutatni, melyek
már ma is alkalmasak lehetnek a
hagyományos, halogén fényfor-
rással mûködô klasszikus színházi
fényvetôk helyettesítésére.

Böröcz Sándor

Vezérlési
módok

DMX
csatornák
száma

Méretek
(h/sz/m)
Súly

Egyéb jellemzôk

DMX512, ArtNet 20/24/31 229 x 472 x 618
22 kg Írisz, 2 db gobótárcsa, effekttárcsa, fókusz, prizma, színmakrók, 16 bites színkeverés

DMX512, RDM 14/25 220 x 377 x 471
16,6 kg

6500K fehér LED fényforrás, írisz, gobótárcsa, fókusz, 8 cserélhetô szín, 100 lépéses
belsô memória

DMX512, RDM, ArtNet,
MA Net, MA Net2 23/25/32 433 x 470 x 516

22,8 kg
Írisz, 2 db gobótárcsa, halogén szabályzásimitáció, fókusz, frost, prizma, színmakrók,

16 bites színkeverés, halk mûködés

Martin Mac 350 Entour spot fényvetô



Az új technika színrevitele
A nemzetközi stáb június végén érkezett Ma-
gyarországra ízelítôt adni, reklámanyagot
forgatni, és kipróbálni az új technikát az ope-
ra világában.
A helyszín, az „életveszélyes” Erkel Színház

színpada volt. Augusztus végén ugyanitt
folytattuk a próbákat, miután az Opera szín-
pada foglalt volt. Addigra már kialakult a
pontos technikai igény, elkészült nyersben az
egész vetítendô képanyag. Két hét állt ren-
delkezésre, hogy összeálljon a teljes elôadás,
amit aztán 3 nap alatt kellett az Operaház-
ban színpadra állítani. Egyedül a világítást
nem tudtuk konkretizálni a két ház eltérô
technikai adottságai miatt. Egy vetítôs elôa-
dásnál a fény mindig kényes dolog; megta-
lálni a lámpák megfelelô helyét, összehan-
golni a színpadi fényt a vetítés fényerejével
úgy, hogy a szereplô is látszódjon, a vetítés is
megéljen, és közben figyelni, hogy a reflex-
fény ne verjen rá a vászonra.

A szoftver, amit az elôadás során használ-
tak, a Touch Designer nevet kapta, és Greg
Hermanovic, a sidefx szoftver Oscar-díjas fel-
találója alkotta meg. Ezt a programot olyan
filmekben használták már, mint a Mátrix, a
Dark City, az Eredet és a Harry Potter-filmek.
Ez a piacon fellelhetô legkorszerûbb real
time 3D/interaktív/hangfelismerô szoftver.
A produkciónak éppen ez volt az érdekessé-
ge, hogy „real time”-ban zajlott. Bizonyos
esetekben a zenekar hangzása indított el szá-
mítógépes effekteket, melytôl még látványo-
sabb volt a színpadkép. Ahhoz, hogy a vizu-
ális hatás látható is legyen, a nézôk egy spe-
ciális szemüvegen keresztül nézték a színpa-
dot. A látvány magáért beszélt, ugyanakkor
kissé elvonta a figyelmet magáról a darabról.
A Kékszakállúnál nem volt gond, mert

nem egy mozgalmas opera. Belefér, hogy a
vetítést nézem, és a zenét hallgatom. A Bole-
róval azonban már más a helyzet, hiszen egy
balett esetében fontos a táncosokra is figyel-

ni. Ezért aztán nem árt, ha kétszer nézi meg
az ember a darabot. Egyszer a látványt, a ké-
pet, egyszer pedig a táncot.
Valószínûleg éppen ezért nem ez lesz a jö-

vô operajátszása. Nagyobb létszámú elôadá-
soknál nem biztos, hogy mûködik ez a tech-
nika. 
Összességében egy érdekes, de erôsen

megosztó produkciót láttunk.

Technikai paraméterek:
– PC a megfelelô programmal
– Illesztôegység, a zenekari hang számító-

gépbe történô bevezetéséhez
– 2 db 16.000 ANSI lumenes projektor,

Cristie 
– 14 x 9 m 3D-re gyártott vetítôvászon

(ebben a méretben egyedülálló)
– 3D-s szemüveg a látványhoz
– 10 db Martin MAC 2000 Performance
– 16 db 2kW-os PC

Mucsi Miklós
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Szeptemberben világviszonylatban is egyedülálló bemu-
tató volt az Operaházban. Balett és opera 3D-ben!
Az új technikát Ravel: Bolerójára koreografált balett és
Bartók: A kékszakállú herceg vára címû opera színre -
vitelénél alkalmazták elôször.

Világpremier
az Operaházban
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2011. szeptember 9-én forró hangulatú – a
klíma nem mûködött – világpremieren vol-
tam a Magyar Állami Operaházban. Bár már
sok opera és balettelôadást láttam életem-
ben, és emlékeim szerint mind háromdimen-
ziós volt, mégis kíváncsivá tett a beharango-
zott újdonság.
Ma reneszánszát éli a 3D a mozikban, és

már az otthoni tévékészülékek elôtt is: a spe-
ciális szemüveggel a síkban lévô képet plasz-
tikusan a térben láthatjuk. Maga a technika
már régóta létezik, több helyen mûködnek a
világban háromdimenziós, sôt a nézôket 360°-
ban körülölelô filmeket bemutató mozik.
A felvételi technika és a komputeranimáció
fejlôdése elérhetôbbé tette a térhatású filmek
készítését.
Az opera  3D-s változatának ötlete a –„3D

live” projekt – 2009-ben született meg Vero-
nában, Komlósi Ildikó és Pier Paolo Maggio-
ra olasz építész beszélgetésébôl. Az opera jö-
vôjérôl beszélgetve az énekesnô egy olyan
utat javasolt az építésznek, amelyen haladva
tovább lehet feszíteni a virtuális valóság és az
élô adás közös határait. Ekkor döntötték el,
hogy felállítanak egy nemzetközi csapatot,
hogy megvalósítsák ötletüket.

Ravel: Bolero
Az este elsô részében Ravel Bolerójára készült
balettet láthattunk, ami a spanyol Ballet Es-
pañol Ensemble táncosainak elôadásában,
Lola Greco koreográfiájával és fôszereplésé-
vel került színre. A táncosok egy hatalmas ve-
títôvászon elôtt táncoltak a maguk emberi
léptékében, míg a háttérben a csillagos ég-
bolt, bolygók képeivel és az egyre növô
holddal, majd egy, az ûrbôl a nézôk feje fölé
kinövô-kinyúló, hatalmas rózsa betöltötte a
nézôteret. Méreteihez képest a táncosok
egyre kisebbek lettek. Ennek egyik kritikus
pillanata akkor következett be, amikor Étoile
felfelé nyújtózó karokkal, összezárt tenyerek-
kel megérinteni próbálta a közben hatalmas-
ra duzzadt Holdat. A nézôk már nem a ba-
lettre figyeltek, hanem a térhatású vetítésre.
(Díszlet: Claudia Magoga, 3D effektek: Nima
Gazestani, világítástervezô: Alessandro Chio-
do)
Maguk a táncosok is érezték egyre aláren-

deltebbé váló szerepüket, mert a darab vé-
gén felhangzó udvarias tapsra még három
ráadást is adtak a fergeteges spanyol flamen-
cóból, a teljesen semleges, statikus háttér

elôtt. A nézôk ekkor fedezték fel, hogy mi-
lyen nagyszerûen táncolnak. Ennek köszön-
hetôen a Bolero sikere végül is kiteljesedett.

Egy régi élményem jött elô: 1973-ban a
Müncheni Operaházban mutatták be a Va-
rázsfuvolát. Az elôadás szenzációja a Siemens
által színpadi célokra kifejlesztett lézerberen-
dezés volt. A színpad hátterében kifeszített
óriási vetítôvászonra hátulról vetítve jelení-
tették meg a tûzet és a vizet. A látvány hatal-

mas, vakítóan fényes és érdekes volt, csak az
volt a baj, hogy az énekesek ezek után
eltûntek a színpadról…
Az is érdekes kérdés, hogy amíg a mai

multiplex mozikban a nézô minden helyrôl
kitûnôen lát, egy barokk operaház nézôterén
nagy különbségek vannak aszerint, hogy a
földszinten, vagy az emeleti páholyban, kar-
zaton ül-e a nézô. A II. emeleti páholy máso-
dik sorából alig tudtam élvezi a térhatást,
mert az elôttem ülô az egyik szemem látását
mindig kitakarta. Ennek következtében a sze-
replôk és a háttér kettészakadt. Ezen okulva a
második részt már állva néztem végig.

Bartók: A kékszakállú herceg
vára
A balett alatt tapasztaltak után már némi két-
kedéssel vártuk a szünet után Bartók re-
mekmûvét. A helyzet azonban elônyére vál-
tozott. Bartók zseniális operája kedvezôbb

alapanyag a 3D vetítéshez. A két énekes, ke-
vés mozgással elénekli a helyszíneket és azok
mély lelki tartalmát.
A színpad elôterében egy alacsony lépcsôs

emelvény állt, – ezen játszottak az énekesek
– amely mögött volt a háttér vetítôvászna.
Az elsô képek a Kékszakállú várát mutatta be,
oszlopsorral, nagy terekkel, komoran, plaszti-
kusan, de mégis az énekesek emberi léptéké-
hez igazodva, háttérben maradva. Ezután
már csak az volt a kérdés, hogy a zene és a
dráma ihlette látvány stílusa inkább realiszti-
kus vagy absztraktabb lesz-e. A 3D háttér
nem akart dominálni, az énekesek fejére nô-
ni, minden ajtó felnyitása után diszkréten lát-
ványos, többnyire inkább absztrakt díszletké-
peket vetítettek. A térhatású képek méretei
megmaradtak emberi léptékûnek, a kínzó-
kamra, kincstár, könnyek tengere, fegyvertár
vizuális megjelenítése jól sikerült, talán csak a
virágoskert két hatalmas virága nôtt túl a kel-
leténél. Mindez dicséretes összhangban volt
az elôszínpad megvilágításával, színvilágával.
(3D effeket: Andrew Quinn, díszlettervezô:
Gian Marco Campanino és Marcella Gallotta,
Világítástervezô: Alessandro Chiodo.)
A vetített háttér készítéséért felelôs Quinn,

többek között a Mátrix, a Dark City és a
Tomb Raider címû filmek egyik alkotója.
A számítógépes szakember két építésszel
dolgozott együtt a látvány megteremtésén.
Campanino és Gallotta tervezték meg a vár
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fôbb helyiségeit. „Hangulatukban a képek
inkább egy sötét atmoszférát adnak majd a
térnek, de aztán folyamatosan egyre szürreá-
lisabb, álomszerû tájat ábrázolunk” – nyilat-
kozta.
A kékszakállú herceg várának hetedik ajta-

ja mögött rejtôzködô, három korábbi felesé-
get a Ravel-mûben látott spanyol táncosnôk
jelenítették meg, ezzel erôsítve a látvány em-
beri léptékét, és a nôalakok élô sziluettje jól
keretbe zárta az elôadást. Az opera befejezô
képei ismét a vár belsô tereit mutatta, amely

most már rabul ejtette a szereplôket, mint -
egy körülölelve ôket. Megmaradt az egyen-
súly a léptékek és dimenziók között, a zene,
az énekesek produkciójához illô térhatású
hátteret láthattunk, amely olyan, a librettót
illusztráló absztrakciókat tudott bemutatni,
amelyet egy hagyományos díszlet csak nehe-
zen. Bartók operájának szövege nem engedi
meg a túlzott elkalandozást a látványvilágba,
bár az emberi lélek mélységeit még 3D tech-
nikával sem könnyû színpadon láttatni.
A nemzetközi hírû Komlósi Ildikó szerint a

3D-s elôadás
hosszabb távú
célt szolgál, ezt
a már elkészült
térhatású, vetí-
tett díszlettet
könnyen színre
lehet vinni a vi-
lág jelentôsebb
operaházaiban,
csak egy nagy-
méretû vetítôvá-
szonra van szük-
ség. Szavai sze-
rint az operának
élnie, haladnia
kell a korral,

olyat kell ajánlani a színpadokon, amire be-
jön a közönség, sôt még a fiataloknak is tet-
szik.
Végeredményben bebizonyosodott, hogy

a 3D technikával, a hatalmas munkával ké-
szülô – látszólag egyszerû, azonban egyálta-
lán nem olcsó – díszletnek van létjogosultsá-
ga a színpad világában, ha szigorúan meg
tudja ôrizni az élô ember léptékét, a színpad
alapvetô mértékegységét.
A két bemutató arra is felhívta a figyelmet,

hogy nagyon gondosan kell kiválasztani a
vetített, térhatású díszlethez a megfelelô da-
rabot, és a technika pluszköltségei csak nagy
szériában játszott elôadásokon térülhet
meg.
A színház történelme során mindig igyeke-

zett a különbözô korok legújabb technikáját
alkalmazni az elôadás nagyobb sikere érde-
kében, így volt ez a film, a televízió, a lézer és
most a 3D megjelenésekor is. Azonban a
színjáték specifikuma és sikerének titka min-
dig az élô szereplôk és a jelen lévô nézôk kö-
zött létrejövô mágikus, megismételhetetlen
kapcsolat. 
A világpremierrôl egy élménnyel, 3D-s

szemüveggel és emléklappal gazdagodva
tértem haza.

Szabó-Jilek Iván
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Húszéves a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Szín-
ház, ebbôl az alkalomból nyílt kiállítás a Ba-
jor Gizi Színészmúzeumban.
1992-ben Novák János zeneszerzô, rende-

zô, Székely Andrea, Lengyel Pál rendezôk,
Orosz Klaudia tervezô, Fábri Péter és Kárpáti
Péter dramaturg mûvészeti irányításával ala-
kult meg a Kolibri Színház, az Állami Bábszín-
ház Jókai téri színháztermében. A bábszínész
alapító tagok egy része az Állami Bábszínház
mûvészeibôl, másik része a Keleti István
Mûvészeti Iskolában végzett egykori, Dajka
Margit stúdiósokból került ki.
A Kolibri az ország egyetlen olyan hivatá-

sos színháza, ahol 0–18 éves korig minden
korosztály megtalálhatja az érdeklôdésének,
szellemi fejlôdésének megfelelô elôadásokat.
A kiállításon az elmúlt 20 év sikeres elôadá-

sairól készült 64 darab fénykép, 31 bábfigu-
ra, 12 jelmez, valamint 9 darab díszletmakett
látható. A bábjátszás szinte teljes palettáját
mutatják be a kiállított bábok. Van közöttük
pálcás, kesztyûs és marionettbáb-, valamint
árnyjátékfigura is. Az élô szereplôk jelmezei,
a színpadmakettek és az elôadásokról készült
színes fényképek idézik fel a változatos tech-
nikával készült elôadásokat. 
Láthatjuk: Matt Persson, Orosz Klaudia,

Csík György, Kovács Andrea, Libor Kati, Bal-

la Margit, Lévai Sándor, Túri Erzsébet, Hor-
váth Péter, Majoros Gyula, Szegedi Kati, Fü-
zér Anni, Gyarmathy Ágnes, Jan Dvořak által
tervezett bábokat, díszleteket, jelmezeket.
A tárlat mellett – az öt hónap során – mú-

zeumpedagógiai kísérôprogramokat szervez-
nek, melyek révén az érdeklôdôk betekintést
nyerhetnek egy igazi, eleven, minôségi szín-
ház kulisszái mögé. A Kolibri társulata: színé-
szek, rendezôk, tervezôk, dramaturgok, mu-
zsikusok, súgók jönnek vendégségbe, és a
helyszínen mutatják be a legendás elôadást,
a Bors nénit, melynek dalain több generáció
is felnôtt már. A gyerekelôadások mellett kü-
lönféle foglalkozásokon bábokat készíthet-
nek, díszleteket tervezhetnek, rajzolhatnak
gyermekek.
A kiállítás 2011. október 8. és 2012. már-

cius 11. között tekinthetô meg a Bajor Gizi
Színészmúzeumban.

Kárpáti Imre
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A színpad-világítási kísérlet négy részbôl állt:
1. A felhasználni kívánt hagyományos és

LED-es lámpatestek laboratóriumi mérése
2. Az összehasonlító elôadás
3. Az elôadáson kitöltött kérdôívek vizsgála-

ta, elemzése
4. Az eredmények értékelése

Laboratóriumi mérések
A Holland Nemzeti Méréstechnikai Intézet
(VSL) végezte el a laboratóriumi méréseket.
Független szervezet talán nem is foglalkozott

ennyit világítótestek bevizsgálásával: Összesen
37 hagyományos és LED-es világítótestet mér-
tek és vizsgáltak meg, átlagosan 4,5 órát fog-
lalkoztak egy eszközzel. Szinte minden elkép-
zelhetô elektromos, világítástechnikai, felépí-
tésre vonatkozó és vezérléstechnikai tesztet el-
végeztek
Csak egy-két érdekességet emelnék ki a

több mint 100 oldalas jegyzôkönyvbôl:
– Váratlanul sok aszimmetriát mértek a „fej-

lett”, hagyományos fényvetôk csóváinál.
– Sok tápegység nincs optimalizálva a LED-

es eszközöknél, a power factorokat akár 0,5
körül, sôt alatt is mérték, ami nagyon rossz ha-
tásfokot, gondatlan tápegységtervezést jelent.
– A dimmergörbéknek rendkívüli a szórása,

van lámpa, amely fényerejét tekintve 10-szere-
sen reagál a vezérlés változására, de a színcsa-
tornák sem állnak sokkal jobban. 

A színházi elôadás
Az elôadásra 2010. november 3-án került sor a
Rotterdami Városi Színházban. A négyfelvoná-
sos elôadás két balettmûbôl állt, amelyek két-
szer-kétszer adtak elô. Az egyik elôadásban
csak LED-es lámpák világítottak, a másikban
pedig csak hagyományos színpad-világítási

eszközök dolgoztak. Azt, hogy éppen melyik
világítás mûködik, titokként kezelték, a közön-
ség nem tudhatta. Minden felvonás után a lát-
ványról, világításról, színekrôl egy kérdôívet
töltött ki a közönség, de errôl késôbb...
Az egyik mû egy klasszikus balett – Händel

Ariodante operájából volt egy részlet a Scapi-
no Ballet elôadásában. A világítástervezô: Tom
Verheien volt. A másik egy modern holland
táncmû részlete volt az AYA táncszínház elô -
adásában, melynek világítástervezését Henk
van der Geest jegyezte. 
Az elôadásokon a világítás a lehetô legna-

gyobb szerepet kapta: nem voltak díszletek,
szürke színpad és háttér erôsítette a lámpák
hatását, a táncosok feketébe voltak öltözve, az
oldalsó függönyök szintén feketék voltak.
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Az egyik LED fényvetô mérési jegyzôkönyvének oldalaiHagyományos fényvetôk listája
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Hagyományos kontra LED-es színpadvilágítás
2010 telén érdekes, elôremutató, a színpadvilágítás területén úttörô kísérletbe fogott a holland VPT1. Létrehoztak egy négy
részbôl álló balett-elôadást, hogy végre reális képet kaphassunk arról, hogy mire is jók, és mire nem, illetve hogy állnak a ha-
gyományos lámpatestekhez képest a LED-es világítási eszközök.
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A hagyományos technika kicsit kevesebb vi-
lágítótestbôl áll, mint a LED-es, és kisebb a fel-
használt típusok száma is. A darabszámkülönb-
ség egyértelmûen a LED-es eszközök kisebb
fény erejének tulajdonítható. A többféle eszköz
pedig mind az óriási választéknak, mind a kí-
sérletezô kedvnek tulajdonítható. 

A kérdôívek
A nézôközönségnek mind a négy elôadás után
ugyanazt a kérdôívet kellett kitöltenie. Senki
sem tudta, hogy mikor melyik világítástechni-
ka mûködik – ennek „eltalálása” fontos kérdés
volt, és amint látni fogjuk, nagyon sokan nem
is tudtak már erre sem jól válaszolni...
A közönség soraiban jó pár szakértô is ült.

A sorrendrôl ôk sem voltak elôre tájékoztatva,
de az ô számukra ez nem volt nehéz „kérdés”.
A szakmabeliek részletesebb kérdôíveket töl-
töttek ki. Az eredményeket 134 kérdôív alap-
ján összesítették. 

Az eredmény
Az már önmagában is tanulságos, hogy min-
den harmadik-negyedik nézô már a hagyomá-
nyos balettelôadásnál sem találta el, vagy nem
tudott válaszolni rá, hogy éppen a LED-es vagy
a konvencionális világítás mûködött-e. A mo-
dern táncdarabnál pedig ez az arány még
rosszabb, közelített az 50-50-hez, azaz alig volt
jobb a találati arány, mint ha véletlenszerûen
beikszelték volna az egyik választ. 
A színek, hangulatok, elôadás és világítás

egysége tekintetében a közönség a hagyomá-
nyos balettnél kicsit jobbnak értékelte még a
konvencionális eszközökkel világított elôadást,
viszont a modern darabnál pl. a színek termé-
szetességére, vagy magukra a színekre vonat-
kozó kérdéseknél a LED-es világítás „nyert”. 

Összességében a szakemberek sokkal mar-
kánsabb különbséget vártak a hagyományos
világítás javára, és meglepetten látták, hogy a
modern elôadás esetében a közönség nem-
hogy nem azonos, hanem jobb értékelést
adott a LED-es technikának, és egy olyan kon-
zervatív mûfajban, mint a klasszikus balett sem
volt nagy különbség az értékelésben. 
A szubjektív eredmény azért is meglepô,

mert az elôzetes laboratóriumi mérések alap-
ján a LED-ekkel világított színek természetessé-
ge pl. az emberi bôrön még komoly kívánniva-
lókat hagy maga után, de úgy látszik, hogy ezt
inkább a mûszereink jelzik, és szemünk nem
érzékeli olyan nagy problémának. De annyi
azért leszûrhetô, hogy a modern mûvekhez
jobban illik a modern technika, mint a klasszi-
kushoz, legalábbis egyelôre. 
A szakemberek kérdôíveit külön értékelték

ki. Az ô véleményük szerint a LED-es világítás
hidegebb, természetellenesebb volt. Többen
megjegyezték, hogy a hagyományos világítás
jobb térbeliséget adott a színpadnak, de eb-

ben nem volt egyetértés. Az emberi bôr színé-
nek torzulása a LED-ek fényében általános és
konszenzusos vélemény volt. 
További meglepô eredményt hozott a tévé-

felvételek kiértékelése. A United Broadcast Fa-
cilities készített HD minôségû felvételt az elô -
adásokról. Az ô beszámolójuk szerint az utó-
munkák szempontjából sokkal elônyösebbnek
bizonyultak a LED-del világított elôadásokról
készült felvételek. Jobban tudtak dolgozni a
színekkel, a feljavítás könnyebben ment stb.
Összefoglalva csak elônyöket tudtak a LED-es
világítás mellett felhozni, és egyedüliként a
LED-es lámpaparkra való átállás költségességé-
ben látták akadályát annak, hogy azonnali
lámpaparkcserék legyenek a tévéstúdiókban. 
A legnagyobb várakozás az elôadások elekt-

romos fogyasztásának publikálását elôzte
meg. A VPT lapja2 2011 januárjában közölte a
mérési eredményeket, amelyek a korábban
már említett problémák, pl. alacsony power-
factorok ellenére is megdöbbentô különbsége-
ket hoztak. A két hagyományos technikával vi-
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lágított elôadás által felhasznált összes teljesít-
mény: 141 kW volt, amíg a két LED-es elôadás-
hoz csak 24 kW-ra volt szükség. A VSL mérése
szerint a valós hatásfokkülönbség még na-
gyobb, 7-8-szoros!

Kiértékelés
Az eredmények ismeretében számos értékelô
cikk jelent meg a Zichtlijnenben, a VPT lapjá-
ban. Ezek egyetértenek abban, hogy az új
technikák már tökéletesen alkalmazhatók a
színpadokon, de kiemelik, hogy kisebb, kísérle-
tezô színházak, stúdiók, iskolai színjátszókörök
számára a rugalmasabb felhasználhatóság, ki-
sebb kockázat (pl. kevésbé melegszenek a
LED-es lámpák) miatt ma már nem is lehet kér-
dés, hogy a LED-es világítás jobb választás,
mint a hagyományos lámpatestek. Emellett le-
szögezik, hogy a LED-es világításnak nem de-
rült ki olyan hátránya, ami bármilyen nagyszín-
házi használatát kizárná. 
Más megközelítésben az új technológia ki-

szélesíti a mûvészeti lehetôségeket, kreatív
megoldásokra ösztönöz, új irányokat mutat.
Ezek az elônyök fôleg a modern stílusoknál,
elô adásoknál érvényesülnek. Egyúttal azt is
hangsúlyozták, hogy a mûvészek, rendezôk,
világítástervezôk kevéssé ismerik még az új,
LED-es technikák adta lehetôségeket, így in-
kább ódzkodnak, félnek tôlük, mint kihasznál-
nák a bennük rejlô lehetôségeket. A terjedés
gyorsításához ezen változtatni kell. 
Az értékeléskor hangsúlyt kaptak a ma még

meglévô hátrányok is. Az önmagukban minden
korábbinál nagyobb választékban rendelkezésre
álló, gyönyörû színek mellett a természetes szín-
visszaadásban elmaradnak még a LED-es lám-
patestek a hagyományosokhoz képest. Ez fôleg
frontvilágításnál jelent problémát, amely súlyos-
bodik azzal is, hogy a LED-es lámpatestek fény -
ereje nagyobb távolságokról még nem elegen-
dô ezen feladatok maradéktalan ellátására. 
Másik gond, hogy az RGB-színkeverés nem

elegendô, fôleg a sárga árnyalatok torzulnak,
ennek eklatáns példája az emberi bôr termé-
szetellenes színe. Szükséges lenne az RGBA
(amber-sárgával kiegészített színkeverés), vagy
RGBW (fehér LED-ekkel kiegészített színkeve-
rés) vagy más, de az RGB-nél kifinomultabb
színkeverési mód elterjedésére a természete-
sebb színek elérése érdekében. 
A LED-es eszközöket vezérlési, kompatibilitá-

si szempontból kifejezetten kiforratlannak ta-
lálták. Mind a színkezelés, mind a dimmer-csa-
tornák nem egységes mûködése olyan problé-
ma, amelyet a gyártóknak meg kell oldania ah-
hoz, hogy a felhasználók elégedettek lehesse-
nek, és a technológia gyors terjedése megin-
dulhasson. Az egyes berendezésekre jellemzô
színcsatorna-áthallási hibák színtorzulások, ext-

rém alacsony power-factorok kijavítása alapve-
tô elvárás. További megjegyzés volt még,
hogy a lámpák közül sok hiányos leírással, ért-
hetetlen dokumentációval érkezett, ami még a
Méréstechnikai Intézetben is okozott gondo-
kat, így szinte nem is várható el az átlagos fel-
használótól, hogy önállóan használatba tudjon
venni egy új eszközparkot. 
A VSL (Holland Nemzeti Méréstechnikai In-

tézet) külön értékelést jelentetett meg. Ez
egyértelmûvé teszi, hogy a LED-ek használatá-
val rengeteg energia takarítható meg. Ez már
fehér megvilágításnál is igaz, mivel a hagyo-
mányos lámpatestek 0,3-0,6 lux/W értékéhez
képest a LED-ek 0,7–4,5 lux/W-ot tudnak, a ti-
pikus értékek 1,1-2,2 lux/W között vannak, te-
hát már itt is van egy 2-3-szoros hatásfokjavu-
lás. Ehhez hozzátartozik persze az is, hogy a
hagyományos lámpák 96-99%-os melegfehér
fényvisszaadást tudnak, ez a LED-es lámpáknál
óriási szórással 8–92%, hidegfehérnél pedig
14–85%. A színes világításoknál a LED-ek elô -
nye óriási, és nincs semmi, ami ellenük szólna:
hatásfokuk átlagosan 7-8-szor jobb a hagyo-
mányos lámpáknál!
A LED-es lámpák csóvái jobban irányíthatók,

szimmetrikusabbak, mint amit a hagyományo-
sak esetében mértek. Kromatikus aberrációban
nincs számottevô különbség, bár egyes LED-es
eszközöknél mértek extrém rossz értéket is. 
A tanulmány kitért a környezetvédelmi as-

pektusokra is. Igaz, hogy kisebb tömegûek a
LED-es lámpatestek, nincs izzócsere, de a vár-
ható alacsonyabb élettartam és az újrahaszno-
síthatóság hiánya miatt nem egyértelmûen
pozitív a fejlôdés iránya. Ráadásul a gyártók ez-
zel kapcsolatosan semmilyen információt nem
bocsátottak az intézet rendelkezésére. 

Az élettartam, amortizáció szempontjából is
vannak aggaszó kérdések. A hagyományos
lámpatesteket minimum 15 éves használatra
szánták, ez az idô a LED-es eszközöknél való-
színûleg lerövidül, így az amortizációs költsé-
gek megemelkednek. Ráadásul a házilagos ja-
víthatóság, vagy egyes modulok cseréjének le-
hetôsége is elvész a LED-ek használatával, így a
VSL szerint a szervizelési költségek emelkedése
is várható. 
Bár a gyártók egyértelmûen állítják, hogy a

LED-es lámpák beszerzése ma már gazdaságilag
is megtérülô befektetés, a VSL megállapításai
alapján a VPT közgyûlése még igencsak szkepti-
kus volt a megtérülést illetôen. Persze ez nem je-
lenti azt, hogy egyéb elônyeik miatt ne lenne ér-
demes LED-es lámpatesteket beszerezni... 

Fazekas Tamás3

1 VPT – Vereniging voor Podiumtechnologie: Holland
Színháztechnikai Szövetség
2 Zichtlijnen
3 Az elôadás Békéscsabán az MSzTSz által szervezett
SzínházTechnikai Találkozón hangzott el, a Holland
Színpadtechnikai Szövetség (VPT) kísérlete alapján. Az
anyagok többsége a Zichtlijnenben jelent meg. Az
elôadás létrejöttében Els Wijmans volt segítségemre,
akinek ezúton is köszönöm támogatását.
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Az alábbiakban a színházi elôadás-felvételekrôl
lesz szó. És arról, hogy a palackból kiszabadult
szellemet mennyire tudtuk-tudjuk a szolgála-
tunkba állítani. A technikai fejlôdésnek köszön-
hetôen, a film, a videó, a televízió és a számító-
gép révén a színházi elôadások dokumentálása,
érzéki megjelenítése lehetôvé vált. Ennek az új
eszköznek a hatása ma már a színházi mûködés
teljes vertikumában érezhetô. Az elôadás-mar-
keting ma már nem él meg a mozgókép nélkül,
miközben a színházi plakát eltûnt a múlt ködé-
ben. A próbafolyamatban, a szerepátvételben
természetes segítôtárs lett a házi felvétel. Az
igazgatói irodákban a szövegkönyvek és mûsor-
füzetek mellett ott sorakoznak a polcon a reper-
toárt megörökítô videokazetták vagy DVD-k is.
Nem folytatom a felsorolást, de azt az idôszakot
még mindenképpen felidézem, amikor a köz-
szolgálati televízió mûsorpolitikájába még bele-
fért a színházi közvetítés, amely nemcsak nép-
szerûsítette a színházat, de társadalmi presztí-
zsét is erôsítette. A „szép új világ” íme, ebben az
esetben a kulturális tartalmak, a mûvészi értékek
szolgálatában pozitív eredményeket produkált. 
Munkahelyem, az Országos Színháztörté-

neti Múzeum és Intézet szempontjából sze-
retnék egy speciális vonatkozásban szólni a

témáról. Miután hivatásunk a magyar színház
dokumentálása, több irányban is tettünk fon-
tos lépéseket az utóbbi évtizedekben. A szín-
házi elôadások adattári feldolgozását folya-
matosan végezzük. 1949-tôl napjainkig min-
denki számára hozzáférhetôvé tettük több
mint huszonháromezer magyarországi és ha-
táron túli bemutató alapadatait. Azt tapasz-
taljuk, hogy a www.szinhaziadattar.hu hon-
lap egyre népszerûbb, mondhatjuk, hogy a
tudományos kutatók és a laikus érdeklôdôk
számára megkerülhetetlen. Az elôadásokhoz
kapcsolódó fényképekbôl és kritikákból még
csak ízelítôt tudunk nyújtani az interneten, a
teljes anyagot az érdeklôdôk az intézetben
kutathatják. A rendelkezésünkre álló videofel-
vételek naprakész katalógusát, amely persze
nemcsak elôadás-felvételeket tartalmaz, az
www.oszmi.hu honlapon megtalálhatják az
érdeklôdôk. Videótárunk, audiovizuális archí-
vumunk a legnépszerûbb helyben nyújtott
szolgáltatásunk, szakírók, kritikusok, rende-
zôk, diplomázók és doktoranduszok adják
egymásnak a kilincset két vetítônkben. És,
ami nagyon fontos, az elôadásokhoz egyéb
dokumentumok, szövegkönyvek, kritikák,
mûsorfüzetek stb. is rendelkezésükre állnak. 

Ezek a jó hírek. Van azonban még valami,
amit minden fórumon, itt is el kell mondanunk.
Csak azokat a felvételeket tudjuk archiválni,
megôrizni és bemutatni, amelyekhez hozzáju-
tunk. Minden színházat, színészt, rendezôt ezért
arra kérünk, hogy a tulajdonukban lévô színhá-
zi tárgyú, tehát nemcsak az elôadásokat tartal-
mazó, felvételeket adják át vagy adják kölcsön
nekünk, hogy ezzel is segítsék a színházmûvé-
szet folytonosságának dokumentálását. 
A színház a pillanat mûvészete. Maradjon

is meg annak. De felidézni nagy színházi pil-
lanatokat, megcsodálni legendás elôadáso-
kat, nagyszerû színészeket, és tanulni tôlük,
olyan lehetôség, amivel a jövôben is élni kell. 

Szabó István
Országos Színháztörténeti Múzeum

és Intézet

Az Opera közönsége értetlenül állt az ellen -
ôrzés elôtt.
Tovább folytatódik a szórakozóhelyek ellenôr-

zése. A kommandó ezúttal az Operán ütött raj-
ta. Éghetô öltönyök, számos kiskorú és képzet-
len jegyszedô nénik a Varázsfuvola elôadásán. 
„Én sosem engedném a gyereknek, hogy

olyasmit nézzen, aminek Varázsfuvola a cí-
me.” – jegyezte meg a rajtaütést vezetô, ne-
ve elhallgatását kérô rendôr ôrnagy. A kom-
mandó számos szabálytalanságot tárt fel: a
vizeletgyorstesztek szerint a jelenlévôk 30%-a
fogyasztott valamilyen drogot az elmúlt egy
hétben, és elôállítottak tizenöt 14 év alatt né-
zôt is, akik ráadásul szüleik tudtával, sôt
gyakran szüleikkel együtt vettek részt a ren-
dezvényen. A büfében is szabálytalanságokat
találtak, hiszen több 18 év alatti operabarát
is édes pezsgôvel a kezében mulatozott, és

a molnárkák eredetét sem sikerült maradék-
talanul számlákkal igazolni.
A színpadon a tûzoltóság szerint nem volt

elegendô poroltó, és az éj királynôje áriájának
zajszintje is átlépte az egészségügyi határértéket.
A munkavédelmi felügyelôk is találtak kifogásol-
nivalót, hiszen a zenekari árok nem volt lefedve,
így bármelyik énekes könnyen belezuhanhatott
volna, ha odamegy, ráadásul az egyik spanyol
vendégénekesnek nem voltak rendben a papír-
jai, így nem folytathatta a kényszerszünet után
az éneklést. A zenekari árokkal a tûzoltóság sem
volt elégedett, mivel az A tûzveszélyességi osz-
tályba tartozó fafúvósok és a vonósok kezelôi is
éghetô öltönyben tartózkodtak zárt helyen,
amelytôl öt méterre nyílt lángot használtak.
Biztonsági szakértôk és az Operabarát

Szülôk Társasága is kifogásolta a jegyszedô
nénik fizikai felkészültségét, sôt közülük kettô
is újraélesztésre szorult, amikor sísapkás kom-
mandósok teperték a földre. Az Állami Ope-
raház mûködését a VI. kerületi jegyzô egye-
lôre 60 napra felfüggesztette.

Szerzô: Milfajt Ferkó
(HírCsárda, Álhírportál, alapítva 1351

www.hircsarda.blog.hu)
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A Iosif Vulcan román és Szigligeti Ede ma-
gyar nyelvû társulatoknak otthont adó Állami
Színház a Fellner és Helmer cég tervei alapján
1899–1900 között épült, s a város emblema-
tikus épületei közé tartozik. 
A színház az évtizedek során több javítá-

son, felújításon esett át. A tetôn az eredeti hé-
jazatot lassan-lassan, a karbantartások alkal-
mával teljesen kicserélték horgonyzott leme-
zekre. Saját légkondicionáló rendszerét a köz-
ponti fûtési rendszer elterjedésével kiiktatták,
és az egész épületet fûtôtestekkel kiegészítve
csatlakoztatták ehhez a hálózathoz. Az 50-es
években a lábazatot cementalapú vakolattal
próbálták megvédeni, azonban, mint sok
más épület esetében, itt sem vált be. A 90-es
évek végén újrafestették, viszont a gyenge
alapozás és a felgyülemlett kémiai anyagok
miatt repedezni kezdett. 
A most befejezôdô felújítás az elsô, egész

épületet átfogó tervezés és kivitelezés ered-
ménye. Az elsôdleges szempont volt kijavíta-
ni a keletkezett hibákat, restaurálni a díszítô -
elemeket és korszerûsíteni a színházat. 2004-
ben a színpad padozatának teljes cseréjével
indult az épület felújítása, hiszen ez már hasz-
nálhatatlan állapotban volt. Nagyon hosszúra
nyúlt a felújítás, de az anyagi lehetôségeket
figyelembe véve fel kellett állítani egy priori-
tási sorrendet a beavatkozások között. A be-
ruházó – a Bihar Megyei Tanács és a Nagyvá-
radi Polgármesteri Hivatal – szeretett volna
egy teljes egészében korszerûsített épületet,
ezért a villanyszerelés, fûtés, vízvezeték-háló-
zat és csatornázás felújítása következett. 
A külsô homlokzatok restaurálása közben

az elôadások zavartalanul folytatódhattak a
teremben. Az elsô lépés – a falkutatás alapján
– a teljes vakolatcsere volt. A színház hô- és
hangszigetelése érdekében a külsô nyílászá-
rókat lecserélték. A homlokzaton lévô díszítô-
elemeket a fennmaradtak alapján rekonstru-
álni lehetett, kivéve a fôhomlokzati timpano-
non elhelyezkedô szoborcsoportot, amelyet
korabeli fotók és leírások alapján Deák Árpád
nagyváradi szobrász készített el, így egykori
pompájában díszeleghet az épület. 

A belsô terek felújításának kezdetével a szí-
nielôadásokat már más helyszínekre kellett
költöztetni. A kulcsszerepet játszó nézôtér há-
rom szint magasságában húzódik: a földszin-
ten zsöllyeszékek és páholyok, az elsô emele-
ten páholyok, a karzaton pedig szintén zsöly-
lyeszékek helyezkednek el. A domináns színek
a fehér, a bordó és az arany. Ez utóbbi a fö-
dém központi részén elhelyezkedô, 71 lám-
pából álló csillár felkapcsolásával utánozha-
tatlan csillogást kölcsönöz a teremnek. Resta-
urálása során a makói Amandinus 99 Kft.
szakemberei kiegészítették és újraaranyozták
a szobrok hiányzó részeit, a falakat és a födé-
met behálózó díszítéseket, a lambériát, belsô
nyílászárókat, valamint a tükrök kereteit is. 
Az épületet kívül és belül díszítô fémtárgya-

kat: lámpatesteket, függönykarnisokat, az aj-
tók díszrácsait, kilincseit, a szellôzôcsatorná-
kat, díszítôrácsokat kijavították, újraaranyoz-
ták, valamint az eredeti elemek mintájára le-
gyártották a hiányzó darabokat. A tapétát, a
padlószônyeget, a sötétítôket és a függönyö-
ket teljesen kicserélték korszerû, a tûzoltósági
elôírásoknak megfelelô anyagokra. Ugyan-
ezeket a fázisokat követték az elôterek és köz-
lekedôk felújítása során is. 
A mosdók korszerûsítésénél a mozgássérül-

tek számára is teljes kényelmet biztosítottak.
Eredetileg a színház bútorait az osztrák Tho-
net gyárból hozatták, ezekbôl mára már na-
gyon kevés maradt meg használható állapot-
ban, így szükségessé vált a bútorok teljes cse-
réje. A székesfehérvári Garzon Bútor Zrt.
gyártotta le a zsöllyeszékeket, a páholyszéke-
ket és lócákat, az elôterekben a kanapékat és
az asztalokat. A felújítás során, a nézôtéren –
az érvényes elôírásokat és a nézôk kényelmét
figyelembe véve – a földszinten megnövelték
a sortávolságokat és a páholyokban lecsök-
kentették a székek számát. 
A korszerûsítés a késôbbiekben kiterjed a

színháztechnikai rendszerekre is – az anyagi
lehetôségektôl függôen – várhatóan üteme-
zett megvalósítással.
Az alagsor felújításakor lehetôség nyílt az

eredeti fûtési rendszer részleges feltárására és

tanulmányozására. Szerencsére a központi
fûtés bevezetésével nem tették tönkre az
egész hálózatot, így a nézôtéren, az elôterek-
ben és a folyosókon helyre lehetett állítani az
eredeti légfolyosókat. 
A színház rehabilitálása során a fôbejárat

elôt ti lépcsôk, kocsifeljárók burkolatcseréje,

valamint a külsô lámpák rekonstruálása is
megtörtént. A földszinti elôtér padlóburkola-
tát teljesen fel kellett újítani. A mozaik feltöré-
se során megtalálták a padló alá beépített
idôkapszulát. A kapszula egy pergamen dísz-
oklevelet és öt papírdokumentumot tartalma-
zott. Ezek restaurálását Budapesten, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár munkatársai végez-
ték el. Az iratokat a Nagyváradi Színház letét-
be adja a Körösvidéki Múzeumnak, a két má-
solat egyike a színházban marad kiállítva, a
másik pedig az Országos Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti tárába került. 
A felújítás tervezése 2003–2010 között Paf-

ka Ernô vezetô építésztervezô irányításával
folyt. A bruttó 5760 m2 színterületen folyó ki-
vitelezés 2004–2011 között zajlott.
(Részletes ismertetés az Építész Fórum hon-

lapján www.epiteszforum.hu olvasható.)

KÜLFÖLDI HÍREK

A nagyváradi Állami Színház felújítása



Az egykori – Reich Farkas Fiai Áruháza – sze-
cessziós épület felújítása az EGT/Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmus által biztosított
forrásnak köszönhetôen valósult meg. Baja
Város Önkormányzata a „Kincses Bácska
öröksége”– Felsô-bácskai Kulturális, Mûvé-
szeti és Közösségi Központ témájú projektjé-
re kapta a támogatást. A város legfôbb célja:
megôrizni Felsô-Bácska és Baja Európa-szerte
ismert és elismert építészeti, kulturális és
mûvészeti értékeit, továbbá az új intézményt
és Baját bekapcsolni az országos és az euró-
pai kulturális vérkeringésbe.
Az épület galériás dísztermét változatos

elô adó-mûvészeti események megtartására
kellett alkalmassá tenni. A terem sík padlós,
az emeleten galériával. A rendezvényekhez
igazodóan mobil elemekbôl 45 cm magas
pódium alakítható ki, a föld-
szinten

mintegy 130 fô, a körbe futó galérián továb-
bi 40 nézô foglalhat helyet. A galérián repre-
zentatív kiállítások is rendezhetôk. Az épület
földszinti részén kiállítótér, ill. kávézó nyert
elhelyezést. A funkciókat a korabeli stílusban
rekonstruált, eredeti építészeti terekhez kel-
lett igazítani.
A Bácskai Kultúrpalota nagytermének –

mely kiválóan alkalmas zenei rendezvények,
kamaraszínházi elôadások, közönségtalálko-
zók, ünnepségek, konferenciák és filmvetíté-
sek megtartására – színpadtechnikai rendsze-
reit és épületvilágítás-vezérlési rendszerét ge-
nerál kivitelezésben a LISYS Zrt. szállította és
telepítette.
A színpadvilágítási rendszer központja a

fényszabályzó pult – mely mind a színpadvi-
lágítás szabályozott és direkt, mind pedig az
épületvilágítás szabályozott és kapcsolt
áramköreit képes vezérelni – a pódiummal
szemben épült új, félemeleti galérián kialakí-
tott technikai helyiségben került elhelyezés-
re. A fényvezérlô a 48 DMX csatorna kezelé-
sére képes, USB-s háttértárral rendelkezô,
500 szcenikai képet menteni tudó ZERO 88
Jester. A fényszabályzó pult DMX vonalon
vezérli a teljesítmény szabályzó és direkt egy-
ségeket, továbbá a megfelelô prioritások be-
tartásával az általános világítást is.
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MÛVELÔDÉSI KÖZPONT TECHNIKÁJA

Május 6-án a Bajai Televízió több-
órás, élô egyenes adásban közvetí-
tette a Bácskai Kultúrpalota hivata-
los nyitórendezvényét. Az új intéz-
ménynek helyet adó, a XIX. sz. óta
Baja fôterén álló mûemlék épület-
együttes elnyerte megérdemelt rang-
ját a város kulturális életében.

Megnyílt a
Bácskai
Kultúrpalota
Baján

A nagyterem belülrôl, balra az emelvényekbôl változatosan összeállítható pódium

Az épület fôbejárata
a Szentháromság tér felôl



A DMX vezérlés a színpad-világítási rend-
szer teljesítményszabályozó szekrényei és di-
rekt egységei vezérlésén túl a dimmerhelyi-
ségbe telepített DMX-elosztó segítségével, a
színpad-világítási pozíciókban lévô DMX
végpontok ellátásáról is gondoskodik. A rend -
szer betáplálási szekrénye, szabályozott és di-
rekt egységei a dimmerhelyiségben kerültek
telepítésre, ez a kiindulópontja a világítási

pozíciókhoz tartó a szabályozott és direkt
áramköri kábeleknek.
A színpad-világítási rendszer általános felada-

tát, vagyis a pódiumon zajló események meg-
felelô derítô, kiemelô világítással, effekt fény-
hatásokkal való kiszolgálását – alkalmazkodva a
belsô tér mûemléki jellegéhez, ill. a szokásos
színpadgépészet majdnem teljes hiányához –
csak olyan módon lehetett megoldani, hogy a
fényvetôk többsége a földszint födémsíkjában,
a galéria korlátja alatt, a szinte rejtetten körbe-
futó 48 mm-es csôtartón helyezkedik el. A pó-
dium mögötti rész (nevezhetjük hátsó szín-
padnak) megvilágítására, ill. a pódiumon tör-
ténô események esetleges „gégen” világításá-
ra az ott elhelyezett, szintén a környezetbe si-
muló mennyezeti világítási tartókon elhelyez-
hetô fényvetôk szolgálnak. A fényvetôparkot
összesen 30 vezérelt színpad-világítási áramkör
szolgája ki, a direkt áramkörök száma 6.
A fényvetôk LDR gyártmányok, 650 W,

1000 W, ill. 1200 W teljesítménnyel, PC, Fres-
nel, ill. profil jellegû kialakítással.
A Kulturális Központ szcenikai világítással is

összefüggô LUTRON épületvilágítás-vezérlé-
si rendszere a nézôtérre, az elôcsarnokra (kiál-
lítótér), valamint a galériára terjed ki. Az egyes
terekben lévô világítás az épület világításvezér-
lô rendszeren keresztül, a helyi nyomógombos

fali panelekrôl, elôre felprogramozott világítási
képek elôhívásával vezérelhetô.
A rendszeren belüli adatkommunikáció

RS485 alapú digitális jelátvitelre épül, egy ká-
bellel az adatátvitel, valamint a gyengeára-
mú berendezések tápellátására szolgáló DC
feszültség is biztosítható. A rendszer egyes
elemei a központi processzoros egységbôl ki-

induló vezérlôbuszokon vannak felfûzve. Mi-
vel az épületvilágítás-vezérlési rendszer, ill. a
színpad-világítási rendszer bizonyos területe-
ken fedi egymást, olyan megoldást alkalmaz-
tunk, hogy az ezeken a területeken lévô vilá-
gítási áramkörök mindkét rendszerrôl vezé -
relhetôk legyenek.
Amennyiben a pódiumon szcenikai világí-

tást igénylô esemény zajlik, az általános vilá-
gítás azon része, melynek szerepe van a né-
zôtéri világítás kialakításában, a színpad-vilá-
gítási rendszer vezérlése alá kerül. Produkció-
mentes idôszakban e területek vezérlése az
épületvilágítás-vezérlési rendszer feladata.
A teljesítményszabályzó egység kettôs vezér-
lôbemenettel rendelkezik, így az adott zó-
nákhoz/áramkörökhöz tartozó prioritások
beállításával automatikussá tehetô a két
rendszer között az átváltás.
Az épületvilágítás-vezérlési rendszer köz-

ponti egysége szintén a vezérlôállásban ke-
rült felszerelésre, a központ 5 memória lehí-
vására közvetlenül is használható.
A dimmerhelyiségbe kerülô teljesítmény-

szabályozó szekrények modulos kialakítású-
ak, így biztosítva a különbözô lámpatesttípu-
sok eltérô vezérelhetôségét. Egy modul négy
áramkört lát el. A különbözô modulok a kö-
vetkezô típusú terheléseket képesek szabá-

lyozni: normál izzó, halogén fényforrás,
elektronikus és mágneses elôtéttel rendelke-
zô, kisfeszültségû halogén fényforrások,
fénycsöves és kompakt fénycsöves lámpates-
tek 1-10V, DSI vagy DALI elôtétjei. 
Az épületvilágítás-vezérlési rendszer telje -

sítményszabályozó szekrénye rendelkezik
DMX512 vezérlô bemenettel. A kettôs vezérlô
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A körbefutó csôtartóra vannak felszerelve a hangsugárzók és a fényvetôk

A technikai helyiség vezérlô berendezései ideiglenes asztalon
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bemenet okán a prioritások programozhatóak
aszerint, hogy a felhasználó mit kíván elsôdle-
gesen vezérelni. Mivel elképzelhetô az is, hogy
bizonyos áramköröket csak az épületvilágítás-
vezérlési rendszerrôl kívánnak kezelni, ezért
szükségszerû a prioritást csatornánként állítani.
A Bácskai Kultúrpalota megvalósított

audio vizuális rendszere – a színpad-világí-
tási rendszerhez hasonlóan – a tervezett
funkcióknak megfelelôen olyan színvonalon
és kiépítettségben készült el, hogy a saját és
befogadott produkciók hang- és vetítéstech-
nikai igényeit tökéletesen ki tudja elégíteni.
Az audiovizuális rendszer vezérlése – a világí-

tásvezérléssel együtt – a pódiummal szemköz-
ti, közbensô szinten kialakított technikai térben
történik, ez az AV-rendszer központja. Ide fut
be, ill. innen indul ki a rendszerhez tartozó ösz-
szes hang- és videotechnikai jel (pl. a színpadi
mikrofon, video és Ethernet vonalak, az erôsítô -
vezérlések), itt található a hangosítási felada-
tokra szolgáló összes vezérlôberendezés.
A pódium hátsó falánál elhelyezett csatla-

kozó felületrôl összesen 12 mikrofonvonal ér-
kezik a hangkeverôhöz, itt a mikrofonvonala-
kon kívül video, Ethernet, vonalszintû audio
kapcsolatok hozhatók létre a hangvezérlôvel.
A hangkeverôhöz csatlakoznak még a zenei
bejátszók, valamint a vezeték nélküli mikro-
fonok vevôegységei.
A hangkeverô kimenetei a földszinti erôsítô

helyiségben lévô NEXO NXAMP végerôsítôk-
höz kapcsolódnak, ezek hajtják a nézôtéren
felszerelt 4 db NEXO PS10, ill. PS8 hatáshang
hangsugárzót. A színpadi csatlakozás lehetô-
séget biztosít még – 2 útban – monitor hang-

sugárzók hajtására, valamint a mobil AV-rend-
szer részét képezô kiegészítô széles sávú, vala-
mint szub hangsugárzók csatlakoztatására is.
A vetítési rendszer részeként a pódium fe-

lett elhelyezett 4 x 3 m-es motoros vetítôvá-
szonra a technikai helyiség mellvédjére tele-
pített nagy teljesítményû projektor vetít XGA
felbontású képet. A vetítés vezérelhetô a
hangvezérlôbôl, vagy a színpadi csatlakozó
felület segítségével tetszôleges videobeját-
szóról (laptop, DVD stb.) is.
A pódiummal szemben színes videokame-

ra került elhelyezésre, ez lehetôséget biztosít
arra, hogy az elôcsarnok információs pultjá-
nál felszerelt tv-n a produkció képe látható
legyen, ill. dokumentációs célra – külsô felve-
vôeszközzel – képfelvétel is készíthetô.
Információközlésre, üzemi kommunikáció-

ra szolgáló ügyelôi rendszer került telepítés-
re. Kétirányú kommunikáció 3 helyszín kö-
zött lehetséges (ügyelô, technikai helyiség,
információs pult), információközlést, hívást,
ill. háttérzene bejátszását két zónában lehet
indítani (közönségforgalmi, ill. üzemi zóna).
A megszólalást kisméretû, oldalfali hangsu-
gárzók biztosítják.
A mobil audiovizuális rendszer feladata a

telepített hangosítási és vetítési technikával
nem rendelkezô terekben (pl. elôcsarnok, ki-
sebb külsô helyszín) kis létszámú (100-150
fô) közönség részére tetszôleges prózai vagy
zenés rendezvény (pl.: sajtótájékoztató, kiál-
lításmegnyitó, népzenei-, dzsesszkoncert,
táncmûsor) hangosítása, ill. vetítéssel egybe-
kötött prezentáció kiszolgálása. A mobil
rendszer vezérlôrackje tartalmazza a hangke-

verôt, ill. a végerôsítôt, amely a telepített
rendszer bôvítése esetén, az erôsítôhelyiség-
ben lévô rendszerhez csatlakoztatható. 
A hordozható prezentációs projektor video -

jelet a rendszerhez tartozó DVD-lejátszóról,
vagy egyéb külsô eszközrôl (pl. laptop) kap-
hat. A vetített kép 180 x 240 cm-es feszített
felületû, mobil vetítôvásznon jelenik meg.
Hangjel forrása lehet a DVD-lejátszó, mikro-
fon, vagy más külsô eszköz (laptop, CD stb.).
A hangjel a mobil hangrendszerhez tartozó
hangkeverôn keresztül jut el a hangsugárzó-
kig, így lehetôség van az elôre felvett mûsor
(film, prezentáció) hangja mellé keverni az
elôadói élô hangot. A mobil rendszer könnyû
mozgatása a gurulós szállítóeszközökkel le-
hetséges: gurulós vezérlôrack, hordláda, ill.
gurulós plató a hangsugárzóknak, valamint
prezentációs kocsi a bejátszó, a projektor,
vagy más külsô eszköz részére.
A Bácskai Kultúrpalota díszterme változa-

tos programjainak lebonyolításához szükség
volt néhány színpadgépészeti berendezésre.
Ezek kialakítása és elhelyezése a reprezentatív
mûemlék térben nem volt egyszerû. Részben
kézi, részben motoros mozgatású függönyö-
zés, és egy nagyobb teherbírású motoros
díszlethúzó került beépítésre, a mobil pódi-
umrendszeren kívül.
Szeretnénk köszönetet mondani az intéz-

mény üzemeltetôinek, akik a kivitelezés so-
rán szakmai hozzáértésükkel, ötleteikkel,
színházszeretetükkel nagyban segítették a
munkánkat, hozzájárulva az optimális meg-
oldások megvalósításához!

Molnár Ferenc–Tatarek Péter
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A telepített, ill. a mobil hangrendszer rackje, nagyobb
rendezvénynél együtt üzemelnek

A mobil hangrendszer hangsugárzói a telepített rend-
szert egészítik ki

Dimmerhelyiség a szabályozott és direkt egységekkel,
hátul a betáplálási és a sorkapocsszekrény, valamint az
épületvilágítás-vezérlési LUTRON szekrénye
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Szinte naponta jelennek meg új
termékek a digitális hangkeverôk
piacán. Ezért is tartottuk fontos-
nak, hogy az elmúlt pár év már
klasszikussá vált darabjait csokor-
ba gyûjtsük, és végre a fô tulaj-
donságok kerüljenek napvilágra.
Lassan szertefoszlanak azok a le-
gendák, miszerint a DiGiCo pult-
jait nem lehet kifizetni, bár a cik-
künk elsô része biztosan nem er-
rôl gyôz meg senkit. És hogy mi-
ért a címben a halászlé, az is ha-
mar kiderül. 
Ami számunkra is rejtély ma-

rad, az az, hogy a DiGiCo ho-
gyan választja ki a típusszámait.
Hogy miért éppen a hetessel
kezdtek, senki sem tudja, csak a
munkanevét tudjuk:

A kék hal –
DiGiCo SD7
Amikor a pult 2007-ben napvilá-
got látott, könnyekig hatódtunk.
Ultra dizájn (bár a D5 szerintem
a mai napig rettenetesen szép),
és olyan lekezelhetô csatorna-
mennyiség, amit álmunkban
sem gondoltunk volna. A pult
képes 128 csatornát fogadni 192
KHz mintavételi frekvencián,
vagy 256 csatornát 48 KHz/96
KHz mintavételen. Hmm. Mind-
ez megfejelve 128 belsô busszal,
32 mátrix busszal, 32 grafikus
hangszínszabályzóval és 48 szte-
reo effekttel. Amikor már a szá-
zas zsebkendôcsomag sem volt
elég, akkor elolvastuk, hogy be-
meneti csatornánként delay, hi-
pass lowpass szûrô, négysávos
full parametrikus hangszínsza-
bályzó, dinamikus EQ, Digi-Tut-

be, multiband kompresszor és
gate várt ránk. A kimeneteinken
pedig megtaláltuk a nyolcsávos
full parametrikus hangszínsza-
bályzót dinamic EQ-val, delayt,
multiband kompresszort és gate-
et. Amikor újra levegôt kaptunk,
kiderült, hogy a pult egy teljesen
redundáns aggyal rendelkezik,
tehát mindenbôl kettô van, és
bármikor átkapcsolható.
Amikor már a legnagyobb tur-

nék is ezt a pultot használták,
hirtelen kevésnek kezdett tûnni
az ötvenkét fader, és elkészítet-
ték az izgalmas nevû EX-007 ki-
egészítôt, amibôl rögtön kettôt
is fel lehet fûzni a pultra. Ez a pá-
ratlan eszköz két, újabb érintôké-
pernyôvel és 24 motoros húzó-
val ajándékozott meg minket.
Ugye mindenki érzi azt a kis

iróniát a könnyekig hatódás-
ban…  
De a szerelmi bánat nem tar-

tott két hétnél tovább, így mi is
hamar összeszedtük magunkat
az elsô sokkból, hogy na, ezt ki
fogja ebben az országban kifizet-
ni… Az enyhülést (meg némi re-
ményt az eladásra) a 2008-as év
hozta meg, amikor nem kis meg-

lepetéssel elôkerült a londoni
Plasa Show-n:

A naphal –
DiGiCo SD8
Hogy mi volt a dizájner célja ez-
zel a színnel, sohasem fog kide-
rülni, de az biztos, hogy senki
nem ment el mellette szótlanul.
Mindenesetre ma már a visszafo-
gott ezüst lett a divat, így ez a
pult is ruhát váltott. A csillagá-
szati csatornakezelési koncepció

is leszállt a földre, és a hatvan
mono vagy sztereo világába ér-
keztünk, a tetszôlegesen hasz-
nálható huszonnégy mono vagy
sztereo kimeneti busszal. Ez a
mono-sztereo dolog rendesen
megbolygatott mindenkit, hi-
szen kevés olyan bál van, ahova
ennyi CD-játszó kellene... de
nem baj. A harminchét fader bô-
séges kontroll-lehetôséget bizto-
sít bárki számára. A pulthoz
sztenderd stage racket vezettek
be, ami alapesetben MADI-t
használ, de bôvíthetô Optocore-
ral is. A két solo busz, a csator-
nánkénti négysávos full para-

metrikus hangszínszabályzó,
kompresszor és gate mind erôs
felhozatalnak számítottak ebben
az árkategóriában. A kimenete-
ken megtaláltuk a négysávos tel-
jes parametrikus hangszínsza-
bályzót, kompresszort, gate-et.
Rendelkezésünkre állt nyolc szte-
reo effekt és huszonnégy grafi-
kus hangszínszabályzó is. A pult
hátán levô nyolc-nyolc analóg ki-
és bemenet, és négy-négy AES
ki- és bemenet a local rack funk-
cióit váltotta ki. Az ördög a rész-
letekben bújt el, hiszen a nyolc
dinamikus EQ és multiband
kompresszor az SD7 bôl örököl-
ve ott bújt meg a pultban a
nyolc sztereo effekthez hasonló-
an.
Ez volt az elsô olyan pultja a

DiGiCo-nak, amely elérhetô
áron, egy tizenöt colos monitor-
ral szolgáltatta azt a minôséget,
amit a nagytestvér, vagy a le-

gendás elôdök tettek. A minôség
nem változott, hiszen ugyanazok
az elôfokok, ugyanaz az FPGA
chip, csak a méret és csatornaka-
pacitás lett kisebb.
Kis késéssel megjött James

Gordon a félelmetes láncfûrész-
szel, és megcsinálta a DiGiCo
SD8-24-et, ami csupán abban
különbözött az SD-8-tól, hogy
huszonöt húzó van rajta. Min-
den más ugyanaz.
2009-ben éppen az éves disz-

tribútortalálkozón ültünk egy
angliai kastélyban, amikor a fô-
fejlesztô óriási horgászkalandjai
mesélése közben (merthogy óri-
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Halászlé – angol módra

DiGiCo SD7

DiGiCo EX-007

DiGiCo SD8
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ási horgász az öreg), lerántotta a
leplet a Red Snapperrôl:

A vörös sügér –
DiGiCo SD9
Egy igazán gyors folyású hegyi
patakba léptünk ezzel a pulttal.
A negyvennyolc mono vagy
sztereo bemeneti csatorna és a
tizenhat mono vagy sztereo ki-
meneti busz igazán impozáns
ajánlat volt olyan áron, amirôl
korábban nem is álmodhattunk.
A csatornatulajdonságok teljesen
megegyeztek az SD8-cal. A felü-
let alakult át egy kicsit a helyi-
gény miatt, de a tizenöt colos
érintés-érzékeny kijelzô megma-
radt. A huszonnégy motoros hú-
zó kényelmes üzemelést biztosít
mind front-, mind monitor-alkal-
mazásban. A kis méret nem járt
kisebb kényelemmel, ahogy a
hátlapon szereplô nyolc-nyolc
analóg ki- és bemenet, kettô-ket-
tô AES ki- és bemenet, MADI és
WordClock sem. Itt vezette be a
DiGiCo a szimpla-dupla tápegy-

ség fogalmát is, ezzel újabb lehe-
tôséget adva a kis pénztárcának.
A pult kompakt felhasználásra
termett, ezért új stage box is ke-
rült mellé D-Rack néven, ami
szakítva a korábbi hagyomány-
nyal CAT5-kábelen kommunikál
a pulttal.
Eljött ez a szép idei év. Már

mindenhonnan az jön, hogy jö-
vünk ki a válságból, sôt nem is
volt. Mi pedig ülünk a jól megér-
demelt fotelünkben, és várjuk,
hogy a pecás mit fog ki idén. Hir-

telen szupertitkos elektronikus
levelek jönnek, hogy megvan és
elôkerült… Csak kicsit átszabva
meg felturbózva…

A Broadcast pult is –
DiGiCo SD10
Ugye, hogy ez a típusszám-mizé-
ria teljesen érthetetlen… Ez a

pult elsôre teljesen olyan, mint-
ha az SD8 valami rendes színt
kapott volna. Pedig a belcsín is
jelentôs fejlôdésen ment keresz-
tül. A kilencvenhat mono beme-
neti csatorna mellett tizenkettô
sztereo és negyvennyolc mono
kimeneti busszal bír a gép. Felké-
szítették a 192 KHz mintavétele-

zésre, így (és egy harmatgyönge
szoftveres kiegészítéssel) alkal-
massá vált a a pult broadcast fel-
használásra is. Kiegészült a mak-
ró gombrendszer, és az LCR sur-
round keverés is helyet kapott.
Már csak James Gordon lánc -
fûrésze kell a kis közvetítô -
kocsikhoz, és elkészül a DiGiCo
SD10-24 is.
A meglepetés (és a típusszám-

agyrém legújabb fejezete) csak
most következik:
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DiGiCo SD8-24

DiGiCo SD9

DiGiCo D-Rack
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Amikor az optika szó elôkerül a
hangtechnika vonatkozásában,
legtöbbször az ADAT-szabvány
jut eszünkbe, vagy az, hogy ki az
az ôrült, aki képes aranyszínûre
festeni egy keverôpultot… A
2011-es valóság egy kicsit túl-
mutat ezen, és talán az aranyról
is leszokunk lassan. Az biztos,

hogy a technológia nem a ház-
tartási gépek árszínvonalán mo-
zog, de nem is ugyanaz az elvá-
rás vele szemben. 
Az optikai hálózatok fejlesztése

nem tartozik a legdivatosabb
dolgok közé. Valószínûleg min-
denki fél az üvegtôl, mert az tö-
rik meg vág… Pedig az üveg

hasít, méghozzá nem is kicsit.
A DiGiCo D szériás pultjainál már
találkozhattunk optikai kábeles
rendszerekkel. A régi rendszer
topológiája és sebessége korláto-
zott volt, két pult és négy rack
felfûzésében véget is ért. A kor-
szerû követelmények lényegesen
komolyabb jelátviteli kapacitást

igényelnek, így a DiGiCo piacra
dobta második generációs optikai
rendszerét. A jelátviteli sebesség
együtt növekedett a pultok hatal-
mas jelfeldolgozó rendszerével.
A jelenlegi legkorsze rûbb optikai
gyûrûs rendszer összesen tizen-
négy SD-Racket vagy D-Racket
képes kezelni, és ezeket tíz engi-
ne-en keresztül tudja elérni. Az
optikai láncba kötött pultok a há-
lózat akármelyik rackjének bár-
melyik bemeneti és kimeneti kár-
tyáját tudják címezni. Ez olyan fle-
xibilitást ad a felhasználó kezébe,
ami jelenleg túlmutat a megszo-
kotton. A fejlesztôk ezt még meg-
fejelték egy belsô, ötvenhat csa-
tornás busszal, ami a hálózatba
kötött pultok közötti kommuniká-
ciót szolgálja. Ezen keresztül lehet
szubmixeket, mátrixot küldeni,
vagy amit éppen a felhasználás
igényel.
Az Ethernet-alapú jelátvitel ma

már alapvetô igény. A hálózatok
építését és a jelelosztást jelentô-
sen megkönnyítik a DiGiCo új
fejlesztésû kártyái, amelyek az
Audinate Dante protokolján ke-
resztül tudnak csatlakozni az
Ethernet-alapú hálózatokhoz. Az

A dobozhal –
DiGiCo SD11
Már a vörös sügér is olyan pult
volt, amit más gyártó biztos fele-
ekkora kijelzôvel oldott volna
meg, vagy egyáltalán nem hasz-
nálna érintôképernyôt. De nem
úgy a DiGiCo. 
Van tizenkét szép motoros hú-

zó, és minden, amit az SD9-ben
is megtalálunk, de mindez egy
tizenkilenc colos rack méretébe
passzírozva, és persze a szokásos
méretû érintôképernyôvel kiegé-

szülve. A jelenlegi harminckét
mono bemeneti csatornából

nyolc lehet sztereo is (ezt hívják
flexinek), valamint négy sztereo
effekt és tizenkét mono kimeneti
busz áll a rendelkezésünkre.
Nincs hiány a multi band komp-
resszorban, de-esserben, duck
expander és gate is van bôven,
csakúgy, mint csôemulátor. Ez a
pult is a D-Racket használja elsô-
sorban, de ugyanúgy rendelke-

zik MADi és WordClock be- és ki-
menettel. Sajátos fejlesztésnek
hat, hogy a hátlapon már tizen-
hat bemenetet és nyolc kimene-
tet tud kezelni a pár AES ki- és
bemeneteken túl, így alkalmas
akár önállóan is megcsinálni egy
kisebb rendezvényt. 

Mi jön még a levesbe?
Semmi biztatót nem tudunk
mondani, persze ezt is ironikusan
kell érteni. Eddig minden évben
jött egy meglepetés, hol új pult,
hol még újabb. Most új rackek
jöttek, és minden pultnak felbô-
vítették a csatornakapacitását. Az
optikáról pedig még nem is be-
széltünk, hiszen vajon mivel keze-
li le az SD9 azt a rengeteg csator-
nát? A gain-trackingrôl nem is
beszélve. Izgalommal várjuk.
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Optikai tuning!

DiGiCo SD10

DiGiCo SD11

DiGiCo optical loop �



Az egyik legszélesebb digitális
pult skálát magáénak tudó angol
gyártó néhány apró újítással je-
lentkezett a közelmúltban. Az

akár 96KHz mintavételi frekven-
cián mûködô SD-Rack család bô-
vült a négy kártyát fogadni képes
SD-Mini színpadi dobozzal.

A kistesó kistesója az SD-Mini,
amely 2 kártyahellyel rendelke-
zik. A kártyák mindegyik esetben
teljesen vegyesen lehetnek ki-

vagy bemeneti típusúak. Mind-
két típust gyártják optikai csatla-
kozóval, de csak az SD-Mini-t le-
het MADI protokollal rendelni.

Az új CMX-sorozat gazdaságos
és strapabíró erôsítô, amely elsô-
sorban telepített hangrendsze-
rekben történô alkalmazásra ké-
szült. A család alapját a megbíz-
hatóságáról ismert, és azóta le-
gendássá vált RMX erôsítô adja.
A CMX olyan tulajdonságokkal
rendelkezik, melyek lehetôvé te-
szik, hogy a lehetô legszélesebb
körben felhasználható legyen.
Például templomok, sportklu-
bok, edzôtermek, tánctermek,
pubok részére lehet tökéletes vá-
lasztás, illetve minden olyan he-
lyen, ahol háttérzenei rendszert
használnak. A CMX erôsítôk vá-

lasztéka biztosítja a megfelelô
teljesítményt a legkülönfélébb
alkalmazásokra.
A CMX-sorozat tulajdonságai

rugalmas és professzionális fel-
használást tesznek lehetôvé:
– Rugalmas terhelhetôség:

akár 2 ohmos terhelést is csatla-
koztathatunk az erôsítô kimene-
tére,
– Rugalmas bemeneti csatla-

kozási lehetôségek: csavaros,
vagy 6,3 mm-es szimmetrikus
Jack, XLR,
– Rugalmas kimeneti csatlako-

zási lehetôségek: NL4 Speakon™,
csavarozható blokkcsatlakozó,
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Ha telepített hang, akkor QSC CMX!

Stage Rack-fejlesztések a DiGiCo családban

SD Mini Rack

SD Nano Rack 2000

elsô kártya nyolc csatornát küld,
illetve vesz ki a Dante-hálózat-

ból. A második kártya kicsit szo-
katlanabb felhasználási lehetôsé-

get ad a kezünkbe.
A furcsa termék ne-
ve Dante DMI (Di-
GiCo Multichannel
Interface). A kár-
tyát az SD-Rack-be
szerelve a rack csa-
tornái elérhetôvé
válnak a Dante-há-
lózaton. Az, hogy
ez az apró kártya
gyakorlatilag egy
távoli elérésû stage boksszá vál-
toztatja a rack-et, igazán szép és

innovatív, és még hangkártyá-
nak sem utolsó…

CMX Series stack hi

�

Makkay Imre

További információk:
www.chromatica.hu



– Rackbe szerelhetô fémház,
amely mindössze 406 mm mély,
– 1 dB osztású erôsítésszabály-

zók a pontos beállításokhoz,
– Biztonsági takarólemez a ke-

zelôszervek lezárásához,
– DIP kapcsolók a mûködési

üzemmód és a felül áteresztô
szûrôk beállításához,
– Kis zajú, változó sebességû

ventilátor a megfelelô hûtéshez.
A CMX erôsítôk tartalmaznak

mindent, amit a QSC már több
mint negyven év alatt tanult
meg a hibamentes és megbízha-
tó mûködésrôl! Az erôsítôk terve-
zése a világszínvonalú tápegy-
séggel kezdôdik. A CMX erôsítôk
nagy áramú, elegendô energiát
biztosító toroid transzformátor-
ral vannak ellátva. Ez lehetôvé
teszi, hogy az erôsítôk erôfeszítés
nélkül megbirkózzanak a nagy-
szintû tranziensekkel akkor is, ha
mindössze 2 ohmos terhelés van
rajtuk!
Az erôsítô kimeneti áramköre

a teljesítményszinttôl függôen

AB, vagy H-osztályú kapcsolás.
A CMX800V és CMX2000V-ben
található, jó hatásfokú H-osztá-
lyú kimenet csökkenti a hálózat-
ból felvett árammennyiséget és a
veszteséghôt!
Minden CMX erôsítô védett a

rövid zárt kimenetek ellen. Az
automatikus áramkorlát megvé-
di az erôsítôt a károsodástól,
amíg a rövidzár megszüntetésre
kerül. Ezenfelül DC-védelemmel
is rendelkeznek, amely a hangsu-
gárzót védi meg egy esetleges
kimeneti tranzisztor meghibáso-
dás esetén. A tápegységbôl so-
sem jut DC-feszültség a hangsu-
gárzókra!
A CMX erôsítôk valós és pon-

tos, stúdióminôségû hangot biz-
tosítanak! Az SMT technológia
megtriplázza az alkatrészsûrûsé-
get, lehetôvé téve a nagy teljesít-
ményt 2U magas dobozba (3U a
CMX2000V) szerelve. A legtöbb
kialakítástól eltérôen a CMX erô-
sítôkben a kimeneti eszközök
közvetlenül a hûtôbordára van-

nak csavarozva, ezzel biztosítva a
lehetô legjobb hôcsatolást és hû -
tést. 
A CMX-sorozat négy típussal

rendelkezik: három 2U magas
dobozban a 300-800 W teljesít-
ménytartományban (4 ohm,
csatornánként), egy pedig 3U
dobozban, amely 2500 W-ot ad
le csatornánként, 2 ohmos ter-
helésre. Mind a négy típus kom-
pakt, 406 mm mély dobozban
kapott helyet.
A V, a típusok nevében arra a

képességre utal, hogy közvetle-
nül meg tud hajtani 70/100 V-os
hangsugárzó rendszereket.
A CMX300V és a CMX500V erô-
sítôket ehhez bridged-mono
üzemmódba kell állítani, míg a
CMX800V és 2000V típusok
sztereo és mono üzemmódban is
használhatók. Mindent egybe-
vetve kijelenthetjük: a QSC min-
denre gondolt!

További információk:
www.qscaudio.com,

www.interton.hu/retail/qsc
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CMX 2RU rear hi

CMX 300V

CMX 800V

CMX 2000V



Elsô díj
Elemekbôl összeállítható keret háttér
feszítéséhez 
Nagyméretû háttereket többnyire keretekre
kell feszíteni. Ezeknek a kereteknek az össze-
állítása – méretüknél fogva – sok munkát igé-
nyel. Az ötlet egy egyszerûen, szerszámok
nélkül, elemekbôl összeállítható fakeret. Spe-
ciális nút-féderes csatlakozással. 
A legószerû keretelem egyik végén túlnyú-

ló rétegelt lemez csapot képez, amelyik a
másik modul végén kialakított horonyba il-
leszthetô. A két egymásba dugott elem zsi-
nórral húzható össze. Az így felépített keret-
re a hátteret könnyen rá lehet feszíteni. A zsi-
nórok – meglazítva összetartják a meglazított
és egybehajtott modulokat. Ezeket kisebb

méretük miatt már könnyû szállítani ill. rak-
tározni. Az egyes modulok ajánlott hossza
1,80 métertôl kb. 3 m-ig terjedhet.

Az ötlet: Hao-En Hu

Második díj
DMX vezérelt kézilámpa 
A feladat az volt, hogy a színész kezében fo-
gott 19. századi kézilámpás fénye – vezeték
nélkül – szabályozható legyen a színpad
megvilágításának megfelelôen. A kézilámpá-
ba szerelték a 12 V/250 W-os akkumulátort,
a vevôt és fényszabályozó egységet, ez utób-
bi egy motor sebességszabályozója. A vevô
és a szabályozó mérete nem nagyobb egy
gyufásdoboznál.
Az adó négy különálló csatorna szabályo-

zására alkalmas. A 2.4 GHz frekvenciát hasz-
nálja, amely mentes a rádiózavaroktól. Az
adótávolság 300–1000 m, ami minden szín-
padon megfelelô. Az adón zöld LED jelzi a
kapcsolat meglétét. Az adó, egy saját fejlesz-
tésû interfészen keresztül DMX jelekkel is ve-
zérelhetô.

Az ötletet kidolgozta
Sebastian Ahrens

Harmadik díj
Biztonsági díszletelem a vasfüggöny
alatt 
Közismert probléma: a díszlettervezô ragasz-
kodik a biztonsági vasfüggöny vonalán át-
nyúló díszlethez.
Az alkotók lineáris motorral mûködô me-

Az OISTAT Technikai Bizottsága 2009-ben
TIP (Technical Invention Price) néven hirde-
tett meg egy pályázatot. Mindannyian talál-
koztunk már színházi életünk folyamán olyan
egyszerû technikai megoldásokkal, melyek a
mûszaki dolgozók mindennapi életét könnyí-
tik meg. A pályázat alapgondolata az volt,
hogy ezeket a „találmányokat” összegyûjtse
az OISTAT, közzétegye azokat honlapján, így
aki lát benne fantáziát, saját maga is elkészít-
hesse. A motiváció pedig a díj, hogy minél
többen jelentkezzenek, ezáltal minél több
ilyen megoldást lehessen közzétenni. 
Sajnos nagyon kevesen jelentkeztek, pedig

a határidôt is kitolták. Érzésem szerint nem
jutott el az információ az emberekhez. Gon-
dolom, sok mûszaki kollégám most hall elô -
ször a versenyrôl, jelen cikk olvasása köz-
ben. (Bár a SZÍNPAD 2010/1. száma ismer-
tette a felhívást.) Nyilván mi sem tettünk
meg mindent, de ezt nem csak Magyaror-
szágra értem, nemzetközi szinten is elég cse-
kély volt az érdeklôdés. Ráadásul a pá-
lyamûvek kicsit eltértek a díj alapgondolatá-
tól. Amikor elôször szóba került a díj 2008-
ban, abban egyeztünk meg, hogy az elkészí-
tett találmányok ne kerüljenek többe pár
száz dollárnál, mondjuk, forintban ne halad-
ja meg az 50 ezret. Érzésem szerint ennek
egyetlen pályamû sem tett eleget, de olyan
kevesen jelentkeztek, hogy muszáj volt elte-
kinteni ettôl a kritériumtól. További kritériu-

mok voltak: a felhasznált anyagok könnyû
beszerezhetôsége; a találmány ne legyen
helyhez kötött; az eszközt színházi techniku-
sok hozzák létre, és ne egy erre szakosodott
cég; ne legyen jogvédett; az eszköz már le-
gyen használatban. Szóval tényleg valami
olyasmirôl gondolkodtunk, amit a színházi
technikusok a saját életük megkönnyítésére
hoztak létre, bárhol beszerezhetô anyagok-
ból, különösebb speciális tudás nélkül, és
nem költöttek rá túl sokat. 
A lényeg az ÖTLET! A beérkezett pá-

lyamûvek zseniálisak voltak, nekem személy
szerint nagyon tetszett szinte mindegyik, vi-
szont továbbra is azt érzem, hogy a díj alap-
gondolata, szándéka nem valósult meg,
ugyanis egyik pályamûnél sem éreztem azt,
hogy ezt nekünk is meg kellene csinálni, „mi-
csoda ötlet, hogy ez miért nem nekem jutott
eszembe!” Valamint szinte minden pályamû
egy konkrét elôadáshoz készült, tehát az
adott színház késôbbi életében nem lesz
használható. És tényleg nem szeretném alá-
becsülni egyik pályamûvet sem. Volt egy ma-
gyar résztvevô is, ahol egy börtön rácsait ké-
szítették el fénybôl. A padlóra helyezett fény-
források függôlegesen felfelé világítanak, le-
határolják a teret, és a füst segítségével kiala-
kul a börtöncella. Személy szerint nekem leg-
jobban az a pályamû tetszett, ahol a díszlet
belógott a vasfüggöny alá, és készítettek egy
olyan mechanikát, melynek vezérlését össze-

kötötték a vasfüggöny vezérlésével. A vas-
függöny leeresztése közben motorok segítsé-
gével a díszlet szétnyílik, és a vasfüggöny
akadálytalanul eléri a padlót, mintegy ketté-
vágva a díszletet. De nem ez a pályamû kap-
ta tôlem a legmagasabb pontszámot. 
Minden technikai bizottsági tag egyben

zsûritag is volt. A pontozás pedig a követke-
zôképpen zajlott. Minden pályamûvet há-
rom kategóriában kellett pontozni egytôl tí-
zig. Az egyik kategória az anyagok beszerez-
hetôsége. Nyilván minél speciálisabb az
anyag, a pontszám annál kisebb. A másik az
elkészíthetôség, a harmadik pedig a gyakor-
lati hasznosság. Az eredményhirdetésre Prá-
gában, a Quadriennálén került sor, ez év jú-
niusában. Az eredményeket pedig itt láthat-
ják a kedves olvasók.

Szabados Tamás
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Az OISTAT Technikai Bizottságának
tagjai:

Ivo Kersmakers, elnök – Belgium 
Andreas Bickel – Németország 
Aleksandar Brkic – Szerbia
Pavel Dautovsky – Cseh Köztársaság
Bert Determan – Hollandia
John Mayberry – Kanada
José Henrique Moreira – Brazília
Johannes Musch – Németország
Loren Schreiber – USA
Fritz Schwentker – USA
Szabados Tamás – Magyarország

A „Technikai Találmány Díj”
OISTAT-HÍREK

A díjazott színháztechnikai találmányok



chanikát készítettek, amely a vasfüggöny le-
eresztésekor automatikusan kimozdítja a
díszlet benyúló részét a függöny síkjából, ez-
által a függöny tökéletesen tud záródni. Az
egyenáramú motort a vasfüggöny mozgatá-

sa vezérli, nyit, ha a függönyt leeresztik, és
visszazár annak felemelésekor. A mechanika
táplálását 24 V-os akkumulátorról biztosítják,
így az eszköz áramkimaradás esetén is mûkö-
dôképes marad.

A mechanikát a kereskedelemben kapható
motorból és relékbôl építették össze.

Az ötlet kidolgozói:
Sebastian Ahrens, Jürge Leyh

és Mario Engelmann

A magyar pályamû
Börtönrács fénybôl
A Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház bemu-
tatta Monoblock: Helló, Náci! címû darabjá-
ban egy neonáci és egy lengyel feketemunkás
kerül börtönbe utcai verekedés miatt. A ren-
dezôi elképzelés szerint a fogda rácsa a cselek-
ménynek megfelelôen válik láthatóvá, vagy

tûnik el. Mindezt a 2,5 m belmagasságú pin-
ceszínházban kellett megvalósítani.
3 m hosszú, 10 x 10 cm keresztmetszetû,

teljesen fényzáró fémdobozt készítettek,
amelyikbe belül 10 elválasztott rekeszben
1-1 darab 24 V/ 250 W-os izzó került, ame-
lyeket egy 2,5 kW-os áramkörre kötöttek.
Minden izzó fölött furat készült, amelybe

szokványos kézi nagyító lencséje került. Ezek
vetítették ki a fénybôl készült rácsot.
A fényhatás fokozására ködöt alkalmaztak.

Az ötletet Varga László vezette
világosítótár valósította meg:
Nagy Tibor, Mikuska Péter,

Posvanecz Jenô és Hegedûs Dávid.
Ezúton is gratulálunk munkájukhoz!
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További pályamunkák

Eszköz a vakolathullás imitálására 
A jeruzsálemi Kahn Színházban Beckett
A játszma vége címû darabját mutatták be.
A díszlettervezô a díszletfalakról különbözô
helyeken lehulló vakolatot szeretett volna lát-
ni.
A megoldást egy 3” átmérôjû, perforált

csô jelentette, amelyet vízszintesen beépítve
lassan forgatni lehetett. A csövet macska -
alommal töltötték meg, amely forgás közben
a lyukakon keresztül kihullott. A csövet egy
lassan forgó, nagy nyomatékkal rendelkezô
mikrohullámú sütô motorja hajtotta meg.
A motort egy szabályozott feszültségû világí-
tási áramkörrôl táplálták.

Az ötlet megvalósítója:
Sason Hazzam

Hóesést imitáló gép
Egy lámpafoglalat nélküli PAR lámpatestbôl
készített szerkezet. Dróthálót szereltek be,
melynek lyukbôsége minimum 5 mm. Erre a
rácsra szórják a papírkonfettit. A rács fölött
egy erôs, rövid szálú kefe forog, amely a rá-
cson keresztül leszórja a papírdarabokat.
A kefe forgatását itt is egy mikrohullámú sü-

tô motorja végzi. A motor – ha valamiért el-
akadna – automatikusan forgásirányt vált,
ezzel a hiba rendszerint megszûnik.

Ötlet:
Sason Hazzam

Maszk vetítôgépekhez
Gyakran van arra szükség, hogy a vetítôgép
objektívjét eltakarjuk, és ezzel a vetítést meg-
szakítsuk. Ezt csinálják gyakran a világosítók
a kezükben tartott kartonlappal. Más megol-
dásra van szükség, ha a vetítô magasban
van.
A Kalpa 2010 produkcióban a díszletterve-

zô két vezérelhetô maszkot kért a 8 m ma-

gasban lévô vetítôk elé. A feladatot – a leg -
egyszerûbben – egy 12 V-os egyenáramú
motorral lehetett megoldani, amely az elôre
megtervezett alakú maszkot forgatta az ob-
jektív elôtt. A maszkot rétegelt lemezbôl vág-
ták ki. A motor forgásirányának változtatását
és a maszk végállásait relékkel, ill. mikrokap-
csolókkal oldották meg.

Az ötlet kivitelezôi:
Chin-yuan és Eugene Yang

Színszûrôtároló és vágóasztal
A színszûrô fóliák tárolására az irodákban
használatos függômappák nagyon jól hasz-
nálhatók. A fiók kihúzásával rögtön megtalál-
juk a keresett színû fóliát.
Az ötletadó egy speciális asztalt tervezett a

színszûrô fóliák méretre vágásához. Az aszta-
lon fémvonalzóval, a használatos méreteket
külön jelölve lehet a szûrôket gyorsan leszabni.

Ötlet:
Ralph Jansen

Pneumatikusan összecsukódó
vetítôfelület
Az amerikai „The Builders Association” nagy-
szabású prezentációjához készültek a pillan-
gószelepként összecsukódó, különféle mé-

retû vetítôfelületek. Ezek a prezentáció alatt
hol kinyíltak és láthatóvá váltak, hol félbe
csukódtak és eltûnnek a fekete háttér elôtt.
Hosszas kísérletezés után, nagynyomású nit-
rogéngázzal mûködô dugattyúk által mozga-
tott mûanyag panelek képezték a vetítôfelü-
leteket. A pneumatikát szabályozó szelepek
programozásához a Watchout™ szoftvert
használták, az egész rendszert MIDI jellel haj-
tották meg.

Az ötlet kidolgozását vezette:
Thomas Korder

Folyadékkioldótól
az új esôztetôberendezésig
A feladat a színpadon lévô kirakat üvegét
vérrel elborítani. Az üvegkalitkában az üve-
gek felsô szélén mûanyag hengereket szerel-
tek fel, amelyek tartalmazták a festéket.
A hengereket elfordítva a furatokon keresztül
megindult a vérfolyam.
Ugyanezt az eszközt esôztetôként is fel le-

het használni, ha díszlettartóra kötik be a
csöveket.

Ötlet:
Chin-yuan és Eugene Yang.

Olcsó mozgófény DMX kontrollal
Motorizált PAR lámpákra volt szükség a zsi-
nórpadlásba felhúzva. Nem volt szükség a

lámpák egyedi mozgatására, sem gyors moz-
gásra, a díszlethez kellett pozíciójukat beállíta-
ni. A tartón fémkeretbe szerelt fényvetôket
egy lineáris motorral tudták billenteni. A mo-
torban végálláskapcsoló és helyzetvisszajelzô
volt. A házi fejlesztésû elektronika segítségével
DMX jellel tudták vezérelni a mozgatást.

Ötlet: Sebastian Ahrens

Kabuki
A kabuki színházak hagyományos technikája
máshol is használható. A szerkezettel a sínpályán
lévô függöny egy mozdulattal a földre zuhan. 

Ötlet: Ralph Jansen

Személysüllyedô
A mobil személysüllyedô oldalfalainak flexibi-
lissé tételével a süllyedô teljes szerkezete
mintegy 1 m magasságúra összecsukható.
Kevés helyet foglal el az alsó színpadon, és
könnyen mozgatható. A színpadi kazetta ki-
nyitásával könnyen üzembe helyezhetô. Az
oldalfalak rolószerûen húzhatók fel.

Ötlet:
Hans-Joachim Rau és Peter Holtz

Fogantyús kioldókar
Színpadkocsik vagy kerekeken guruló díszle-
tek fékezésére és biztonságos rögzítésére ki-
talált szerkezet, amely felülrôl egy fogantyú-
val mûködtethetô.

Az ötlet megvalósítója:
Stephen Henson

Még további szellemes megoldások is talál-
hatók abban a kiadványban, amelyet a TIP
anyagából állítottak össze. Ezek olyan figye-
lemreméltó ötletek, amelyeket különbözô or-
szágokon belül már díjaztak. Végül a füzet
tartalmazza a feltalálók elérhetôségét is arra
az esetre, ha valaki további részletek iránt ér-
deklôdik.
A kiadvány a Magyar OISTAT Központon

keresztül szerezhetô be. 

– szji –
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tMeghalt a király – éljen a
király!
Rövid tájékoztatást szeretnék adni a lap olva-
sóinak arról, hogy mi változott, és mit is je-
lent az új OTSZ. Mondhatjuk, hogy tovább-
ra is ez a jogszabály tekinthetô a tûzmegelô-
zés, a létesítés és a használat tûzvédelmi bib-
liájának. Az elsô szembe tûnô változás a jog-
szabály terjedelme. Nincs 600 oldal, csak
négyszázvalahány. De ne örvendjünk, hogy
egyszerûsödött volna az élet, nem errôl van
szó, pusztán arról, hogy az elôzô OTSZ-ben
szabályozott több téma kikerült a jogszabály-
ból, és visszament szabványba. Ezen túlme-
nôen azokat a nem tûzvédelmi kérdéseket,
amelyeket az elôzô OTSZ szabályozott, szin-
tén kihagyták. 
Maga a jogszabály jobban és közérthetôb-

ben van megszerkesztve, a korábbi pontok
és alpontok dzsungele helyett paragrafusok
és ezen belül bekezdések vannak. Pontosan
633 §-ból áll, ami bizony nem csekélység. 
A rendelet hat részbôl áll, és a táblázatok

meg a magyarázó ábrák a jogszabály végén
egy mellékletben jelennek meg. Ennek ter-
mészetesen van elônye is és hátránya is, de
meg kell szoknunk a használatát. 
A bevezetôben gondosan összeállított ér-

telmezô rendelkezéseket, tûzvédelmi foga-
lomtárat találunk, ami létfontosságú, hogy
megértse egymást a hatóság, a színház, a
tervezô, a tûzvédelmis. Az értelmezô rendel-
kezések az alábbi csoportokba vannak ösz-
szegyûjtve, a jobb kereshetôség miatt:
– Éghetô folyadékok és gázok tárolása
– Tûzvédelmi általános és vizsgálati fogalmak
– Tûzvédelmi tervezés fogalmai
– Tûzvédelmet érintô építészeti fogalmak

– Tûzvédelmi szempontból fontos bizton-
sági jelekre vonatkozó fogalmak
Azt azért érdemes tudni, hogy a további-

akban egy-egy OTSZ-részhez vagy fejezet-
hez konkrétan kapcsolódó fogalmak az adott
fejezet elején találhatók.
A fogalmak közül kiemelek néhányat, ami

a színházak mûködéséhez szükséges lehet: 
Égéskésleltetô szer: védôszer, amely a vele

kezelt – bevont, átitatott, telített – éghetô
anyag kedvezôbb tûzvédelmi osztályba soro-
lását meghatározott idôtartamig (újrakezelé-
si idôig) biztosítja.
Gondolom, erre a fogalomra a régi színhá-

zi emberek felkapják a fejüket, talán még a
díszletek kötelezô lángmentesítése is vissza-
köszönhet az OTSZ-ben? 
Kiürítési terv: a kiürítés számítást és az épü-

let szintenkénti alaprajzán feltüntetett mene-
külési útvonalakat tartalmazó dokumentáció.
A West Balkán tragédiája óta az 50 fônél

nagyobb befogadóképességû helyiségekre ki-
ürítési számítást kellett végezni. Most ezt a ki-
ürítési számítást kell kiürítési terv formájában
elkészíteni, de nem csak a számítást kell elké-
szíteni, hanem a kiürítési tervben az épület
szintenkénti alapterületén a menekülési útvo-
nalat is jelölni kell, hogy egyértelmû legyen a
számítás. A kiürítési terv rajzi mellékletének
méretarányosnak és jól kiolvashatónak kell
lennie. Ugyan nincs meghatározva, hogy mi-
lyen méretarányt kell használni, ezt a készítô
ügyességére bízza a jogalkotó, de szempont,
hogy jól látható, olvasható legyen. Régen a
kiürítési számítást csak a létesítéskor kellett el-
készíteni, most már a használat szabályai kö-
zött is megtalálhatjuk. Csak zárójelben jegy-
zem meg, hogy lesz problémája néhány szín-

háznak, mert bizony Fellner és Helmer, vagy
Ybl Mikós, Medgyaszay (Benkó) István nem
biztos, hogy ismerték ezeket a számításokat,
és a megfeleltetés egy mûemlék épületben
bizony okozhat fejtörést. 
Menekülési útvonal: a veszélyeztetett

tûzszakasz elhagyásának útvonala (kiürítés
második szakasza).
Kiürítési útvonal: a kiürítésre számításba

vett útvonal, mely a veszélyeztetett helyiség,
helyiségcsoport elhagyásának útvonalából
(kiürítés elsô szakasza), valamint a veszélyez-
tetett tûzszakasz, építmény elhagyásának (ki-
ürítés második szakasza) útvonalából áll.
Különválasztja a kiürítés elsô és második

szakaszának útvonalait elnevezésben is. A ki-
ürítési útvonal az elsô és második szakasz ki-
ürítési útvonala, még a menekülési útvonal
csak a második szakaszra értelmezhetô. 
Közösségi épület: minden olyan épület,

amely nem minôsül lakó-, tárolási, ipari, me-
zôgazdasági épületnek.
A közösségi épület definíciójánál már meg

is határozhatjuk magunkat, a színház közös-
ségi épületnek számít. Hogyha 300 fônél na-
gyobb a befogadóképessége, akkor tömeg-
befogadásra szolgáló közösségi épület, de
ezt a háromszázas létszámot ne keressük az
OTSZ-ben, mert ezt az OTÉK szabályozza. 

Elsô rész – Tûzoltó technikai
eszközök, felszerelések
Az elsô részben jelentôs változásnak az te-

kinthetô, hogy az új OTSZ nem foglalkozik
azokkal a témakörökkel, amelyekre érvényes
szabványelôírás van életben. Összefoglalás-
ként nézzük meg a régi OTSZ és a szabvá-
nyok kapcsolatát:
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TÛZVÉDELEM

Az új Országos
Tûzvédelmi Szabályzat
Már lapunk korábbi számaiban is írtunk róla, hogy a 9/2008. (II. 22.) ÖTM-rendelettel hatályba léptetett Országos Tûzvédelmi
Szabályzat – amely gyökeresen változtatott meg nagyon sok tûzvédelmi fogalmat, és más szemléletet követelt meg a használó-
itól – nem lesz hosszú életû. Három év hét hónap és 15 napos hatálya alatt igazából megtanulni sem lehetett a több mint 600
oldalt kitevô jogszabályt. De most kezdhetjük elölrôl a tanulást, mert 2011. szeptember 6-án megszületett, és egy hónap múl-
va, azaz október 6-tól már hatályba is lépett a 28/2011. (IX. 6.) BM-rendelettel kiadott új OTSZ.
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Az új OTSZ az elsô fejezetben a tûzoltó ké-
szülékek karbantartását szabályozza. Minden
tûzoltó készüléket évente kell ellenôriztetni,
amit alapkarbantartásnak hív a jogszabály,
kivéve az MSZ 1042 szabvány alapján gyár-
tott tûzoltó készülékeket (pl. TKF, beütôs
porral oltók), ez utóbbiak alap-karbantartási
ciklusideje továbbra is 6 hónap.
A készenlétben tartónak, azaz a színháznak

negyedévente a következô feladatokat kell a
tûzoltó készülékkel kapcsolatban ellátni, és
azt a rendszeresített naplóban dokumentálni: 
– az elôírt telepítési helyen van,
– rögzítése biztonságos, látható,
– magyar nyelvû használati utasítása a

tûzoltó készülékkel szemben állva olvasható, 
– használata nem ütközik akadályba,
– valamennyi nyomásmérô vagy jelzô

mûszerének jelzése a mûködési zónában ta-
lálható, 
– hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
– fém vagy mûanyag plombája, karbantar-

tást igazoló címkéje sértetlen és ép, 
– zárópecsétje sértetlen,
– felülvizsgálata esedékes-e, és
– állapota kifogástalan, üzemszerû.
Rögzítve van, hogy a tûzoltó készülékek ál-

talában 20 éves korban selejtezésre kerülnek,
kivéve a szén-dioxiddal oltókat. 
A tûzoltó készülék nyilvántartási naplót a

tûzvédelmi szabályzathoz kell csatolni. A tûz -
védelmi szabályzattal nem rendelkezô szerve-
zeteknél a tûzvédelmi oktatási napló mellé. 
A II. fejezetben a tûzoltó vízforrások ellen -

ôrzését írja le a jogszabály. Száraz felszálló ve-
zetéket 6 havonta kell ellenôriztetni. Az elle-
nôrzés során a felülvizsgáló a tûzcsapszek-
rénybe nem illô tárgyakat köteles eltávolítani. 
A fali tûzcsapok ellenôrzésére az MSZ EN

671-3. szabvány elôírásait kell alkalmazni, amely
éves ellenôrzést és ötévente kötelezô nyomás-

próbát ír elô a tömlôkre, valamint a nyomás alá
kerülô szerelvényekre, így a sugárcsôre is. 
Nem kell évente vízhozammérést végezni,

ellenben az ellenôrzés során meg kell gyô-
zôdni, hogy állandó és elegendô-e a víz-
áramlás a rendszerben. 
Az elsô rész végén új fejezetként jelenik meg

a nem szabványosított eszközök leírása. Ide tar-
toznak a különbözô tûzoltó spray-k, vagy más
nem szabványos tûzoltó eszköz, pl. a BONPET.
Ezekrôl a legfontosabb azt tudni, hogy nem he-
lyettesítik a tûzoltó készülékeket, és az OTSZ a
mûködésüket szigorú paraméterek és vizsgála-
tok közé szorítja. Ennek az az oka, hogy fôleg
nagyáruházakban jelentek meg olyan ismeret-
len eredetû tûzoltó spray-k, amik a tûz oltását
nem, de a terjedését elôsegítették. 

Második rész – Beépített
tûzvédelmi berendezések
Az OTSZ második része a beépített tûzjelzô
és tûzoltó berendezések szabályozásáról szól.
A létesítési elôírásokat nem ismertetem, a
használatra vonatkozó elôírásokat viszont ki-
emelem, mert sok helyen sokféle módon ér-
telmezték azokat. 
Az üzemben tartás során a tûzjelzô beren-

dezést állandóan üzemképes állapotban kell
tartani, a jelzések folyamatos fogadását biz-
tosítani kell. A vonatkozó mûszaki követel-
ményben meghatározott idôszakonkénti el-
lenôrzést, felülvizsgálatot és karbantartást el
kell végezni.
A vonatkozó mûszaki követelmény vagy a

tûzvédelmi hatóság által elôírt beépített
tûzjelzô berendezés tervszerû, részleges vagy
teljes üzemszünetét, a kikapcsolás elôtt leg-
alább 5 munkanappal, illetve a 48 órán belül
el nem hárítható meghibásodást telefonon
és írásban jelezni kell az elsôdleges mûködé-
si körzet szerinti tûzoltóságnak.

A téves riasztások elkerülése érdekében –
és itt a színpadon végzett alkalomszerû
tûzveszélyes cselekmény, vagy a karbantartá-
si munkák során végzett hegesztésre kell
gondolni – az érzékelôk tûzjellemzôjére ha-
sonlító hatás idejére az adott zóna, vagy zó-
nák kiiktatása, akkor lehetséges, ha
– a kiiktatott zóna csak a téves riasztást

okozó hatás helyiségében lévô automatikus
érzékelôk mûködését korlátozza,
– a kiiktatott zóna a téves riasztást okozó

hatás helyiségében lévô kézi jelzésadók
mûködését nem korlátozza,
– a berendezés mûszaki kialakítását ismerô

szakemberrel a zónakiiktatás körülményei
egyeztetve vannak, olyan módon, hogy az a
létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal
összefüggô jogokat, kötelezettségeket ne
sértsen, és a zóna kiiktatásának és visszaállítá-
sának körülményei, annak felelôsségi köre, az
ellensúlyozó intézkedések a Tûzvédelmi Sza-
bályzatban rögzítve vannak.
Tehát rövidre zárva a kérdést: a színpadi

érzékelôket ki lehet kapcsolni, de errôl szüles-
sen egy alkalomszerû tûzveszélyes tevékeny-
ség feltételeit szabályozó és leíró dokumen-
tum, ebben legyenek megnevezve a felelô-
sök és a szükséges biztonsági intézkedések. 
A felügyelet kiegészítésére szolgáló tûz- és

hibaátjelzô berendezés tervszerû (átalakítás,
felújítás, bôvítés miatt történô) részleges
vagy teljes üzemszünetét abban az esetben
kell jelezni a tûzoltóságnak, ha az meghalad-
ja a 8 óra idôtartamot.
A bejelentés tartalmazza az üzemszünet

kezdetét és végét, a védelembôl kiesô terüle-
tek leírását (szükség esetén rajzát) és a kocká-
zat ellensúlyozására teendô intézkedéseket,
valamint az ennek végrehajtásáért felelôs
személyek nevét.
A felügyelet kiváltására szolgáló tûz- és hi-

baátjelzô berendezés meghibásodásának,
tervszerû leállításának idejére felügyeletet
kell biztosítani.
Az üzembentartó által a beépített tûzjelzô

berendezés központja (távkijelzô, távkezelô
egység) felügyeletével és kezelésével megbí-
zott személy a berendezés mûködésének
vizsgálata kapcsán naponta ellenôrzi:
– ha a rendszer nincs nyugalmi helyzet-

ben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési
naplóba bejegyezték-e, és ha a hiba szakkép-
zett beavatkozást igényel (nem a hálózat
idôleges kimaradásáról van szó), értesítették-
e a karbantartót,
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OTSZ régi fejezet Szabvány száma
II. fejezet Jelzôtáblák vízvezetékekhez és tûzoltó vízforrásokhoz MSZ 1042:2009
VII. fejezet Állványcsô föld alatti tûzcsaphoz MSZ 9772:2009
VIII. fejezet Pótállványcsô földalatti tûzcsaphoz MSZ 1014:2009
IX. fejezet Osztó tûzoltó tömlôhöz MSZ 9774:2009
X. fejezet Gyûjtô tûzoltó tömlôhöz MSZ 9775:2009
XI. fejezet Tûzoltó sugárcsövek MSZ EN 15182:2007
XII. fejezet Habsugárcsövek MSZ 9789:2009
XIII. fejezet Föld feletti tûzcsapok MSZ EN 14384:2005
XIV. fejezet Föld alatti tûzcsapok és tûzcsapszekrény MSZ EN 14339:2005
XV. fejezet Tûzcsapkulcsok MSZ 9771-3:2009
XVI. fejezet Kapocskulcsok tûzoltó kapcsokhoz MSZ 1094:2009
XVII. fejezet Szerelvényszekrények fa. És ff. Tûzcsapokhoz MSZ 9771-7:2009
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– az elôzô nap bejegyzett hibára történt-e
megfelelô intézkedés, 
– a tûzjelzô központ valamennyi állapotjel-

zôjének mûködését (amennyiben az állandó
felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul
meg, elégséges meggyôzôdni, a központtal
való kapcsolatról és rendszerállapotról.)
Az ellenôrzés célja, hogy megállapítást

nyerjen a belsô hangjelzô, a központ fényjel-
zô és információkijelzôi megfelelôen mûkö-
dik-e. Az ellenôrzés a gyártó által javasolt
módon történik.
Az üzembentartó által a beépített tûzjelzô

berendezés megfelelô mûködésének, a sze-
mélyi, környezeti és mûszaki feltételek ellenôr-
zésével megbízott személy havonta ellenôrzi:
– A napi ellenôrzések megtörténtét,
– az üzemeltetési naplót folyamatosan ve-

zetik-e,
– a felügyeletet ellátók részt vettek-e meg-

felelô oktatáson,
– a nyomtatók mûködéséhez szükséges

eszközök, anyagok (papír festék, festéksza-
lag) rendelkezésre állnak-e.
Az üzembentartó által a beépített tûzjelzô be-

rendezés megfelelô mûködésének, a személyi,
környezeti és mûszaki feltételek ellenôrzésével
megbízott személy háromhavonta ellenôrzi
– a havi és napi ellenôrzések megtörténtét 
– hogy történtek-e az épület használatában,

technológiájában, kialakításában olyan változá-
sok, amelyek befolyásolják a tûzjelzô berendezés
mûködését, különösen az automatikus érzékelôk
érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáfér-
hetôségét, a hangjelzôk hallhatóságát, és
– hogy a jelzések beazonosítására vonatko-

zó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e,
a grafikus megjelenítô eszköz üzemképes-e.
A felülvizsgálatok és karbantartások között,

rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok van-
nak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tûzjel-
zô rendszer megfelelô mûködôképességének
normál körülmények között történô ellenôrzé-
se. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani
– tûzeset után,
– téves riasztás esetén,
– a rendszer meghibásodása esetén,
– a rendszer változtatása esetén,
– hosszú üzemszünet után, vagy
– új karbantartóval kötött szerzôdés után.
A tûzjelzô rendszert félévente kell karban-

tartatni. A 8 méternél magasabb színpaddal
rendelkezô színházakból a tûzjelzést az állan-
dó felügyelet mellett automatikusan továbbí-
tani kell terület szerinti tûzoltóságra. 

Harmadik rész – Villamos és
villámvédelmi berendezések
Legfontosabb változás, hogy megszûnt a 9
éves felülvizsgálati ciklusidô. Azaz az új OTSZ
szerint az elektromos berendezéseket az eddi-
gi 3-6-9 éves felülvizsgálati ciklusidô helyett a
következô módon kell felülvizsgáltatni: 
A–B tûzveszélyességi osztályba tartozó he-

lyiségekben, szabad terekben legalább 3
évente, a C–E tûzveszélyességi osztályba tar-
tozó helyiségben, szabad terekben legalább
6 évente kell a felülvizsgálatot elvégezni. 
A felülvizsgálat lejárta az a naptári nap,

amikor a fenti ciklusidô lejár. A meglévô D–E
tûzveszélyességi osztályokba tartozó helyisé-
gek felülvizsgálatai természetesen addig ér-
vényesek, ameddig a jegyzôkönyv készítôje
azt megjelölte, az új ciklusidôk az OTSZ élet-
belépése után végzendô mérésekre és felül-
vizsgálatokra vonatkoznak. 
A villámvédelem területén a régi MSZ 274.

Villámvédelmi szabvány visszavonásra került,
helyette új, az MSZ EN 62305 szabvány ke-
rült bevezetésre. A villámvédelem elsôdlege-
sen az életvédelemre koncentrálódik, a régi
és az új norma szerinti villámvédelmi rend-
szerek nem átjárhatóak, átkonvertálásukra
nincs lehetôség. Új villámvédelmi rendszert
már csak a norma szerint lehet kialakítani, a
kivitelezési tervek készítése során szaktervezô
által készített terveknek megfelelôen. 
Az elektromos és villámvédelmi rendszerek

felülvizsgálatát a létesítéskor elôírásoknak
megfelelôen kell elvégezni. Viszont a villám-
védelemre is igaz a nem norma szerint kiala-
kított rendszerek felülvizsgálati ciklusidejének
módosítása, azaz a „C-E” épületeken, sza-
badtereken elhelyezett villámvédelmi rend-
szereket 6 évente kell felülvizsgálni, egyéb
épületek esetében 3 évente. 

Negyedik rész – Éghetô folya-
dékok és gázok tárolása
Ebben a részben szigorítások nem kerültek,
pontosítások és szabványban szabályozott
elô írások elhagyása történt. Az OTSZ ezen
része az elmúlt idôszak szabályozása óta el-
telt mûszaki követelmények és gyakorlatok
változása miatt engedményeket is tett.

Ötödik rész – Építmények
tûzvédelmi követelményei
Az OTSZ legfajsúlyosabb része az építmé-
nyek tûzvédelmi kialakításáról, tervezésérôl
szól. Pontosításra került a tûzvédelmi szakér-

tô, tûzvédelmi tervezô bevonása a tûzvédel-
mi mûszaki leírás készítésébe. Ennek megfe-
lelôen a tûzvédelmi mûszaki leírás, doku-
mentáció készítése olyan szaktevékenység,
amelyet csak megfelelô szakértelemmel ren-
delkezô személy készíthet. A felelôs tervezô
köteles tûzvédelmi szakértôt bevonni a
mûszaki leírás készítésébe. A tûzvédelmi
szakértôk listája az OKF honlapján megtalál-
hatók. Rögzítésre került, hogy minden terv
része a tûzvédelmi tervfejezet.
A biztonsági jelzések elnevezése biztonsági

jelekre módosultak. Újdonság, hogy a függö-
nyök, sötétítôfüggönyök tûzvédelmi osztá -
lyá nak a meghatározása bekerült a jogsza-
bályba. Több helyen használja az OTSZ a
„vonatkozó mûszaki követelmény” kifejezést,
amely a szabványokban leírtak alkalmazását
jelentik. Pontosítottak több definíciót, új
alapfogalmakat vezettek be. Tartalmában és
szerkezetében is változott az épületszerkeze-
tek tûzállósági fokozatának megfelelô köve-
telményeket tartalmazó táblázatok, valamint
az alkalmazást segítô elôírások. A teherhordó
falaknál törlésre kerültek a mechanikai hatás-
ra vonatkozó követelmények. Külön került
szabályozásra a külsô és a belsô teherhordó
falakra, tûzgátló falakban, tûzfalakban lévô
nyílászárókra vonatkozó követelmény. Fon-
tos változás, hogyha a kiürítés az elsô sza-
kaszban megvalósul, és az épület rendelkezik
automatikus tûzjelzô berendezéssel, nem kell
hô- és füstelvezetésrôl gondoskodni. Egy-
szerûsödtek a kis alapterületû helyiségek, a
talajszint alatti helyiségek hô- és füsteleveze-
tésének szabályai. A kiürítés szempontjából
az elôcsarnokok méretezésénél a 2 fô/m2 ér-
téket kell figyelembe venni. 
Színház, filmszínház funkciójú tûzszaka-

szoknál a 8 m magasságot meghaladó szín-
padnyílás esetén – ha a nézôtéren tartózko-
dók létszáma meghaladja a 300 fôt – a kö-
zönségforgalmi területeket az üzemi terektôl
(beleértve a színpadot is) külön tûzszakasz-
ként kell kialakítani. A díszlet- és kellékraktá-
rakat, valamint a színházi díszletkészítô és
karbantartó mûhelyeket tûzgátló szerkeze-
tekkel kell körülhatárolni.
Fontos tudnunk az üzemeltetés során, hogy

az OTSZ 5. része az épületszerkezetekre vo-
natkozik. A színpadra abban az esetben kell
elô írásokat alkalmazni, ha azok valóban épü-
letszerkezetnek minôsülnek (persze ebben az
esetben fából nem is lehetne színpadot építe-
ni). Magát a színpadot kezeljük egy technoló-
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giai berendezésnek, hiszen emelkedik, süllyed,
forog, és sok mindent csinál, de nem épület-
szerkezeti elem. Hasonló problémák adódnak
a mobil színpadokkal is. Volt olyan hatóság,
amely ezeket álpadlónak minôsítette. Ezek do-
bogók, emelvények, de ezek sem tartoznak az
épületszerkezetek csoportjába, így az OTSZ 5.
rész táblázatai nem vonatkoznak rá. Égéskés-
leltetô anyaggal kezelni meg eszünkbe ne jus-
son, mert merevvé és rugalmatlanná teszi a
fát, így eltörhet és baleset származhat belôle. 
Egy színházterem kiürítésénél a teremre

nem kell a menekülési útvonalra vonatkozó
elôírásokat alkalmazni. Menekülési útvonal,
mint a definíciókból is kitûnik, csak a kiürítés
második szakaszában létezik, ide kell hô- és
füstelvezetés, valamint a táblázatokban elôírt
épületszerkezetek. A kiürítés elsô szakaszában
a helyiségeket (pl. nézôtér) és a helyiségcso-
portokat (pl. nézôtér és elôcsarnok) ürítjük ki. 
A használati szabályok közül legfontosabb

változás, hogy azok a színházak, amelyek
azért voltak C tûzveszélyességi osztályba so-
rolva, mert 500 fô fölötti létszámmal rendel-
keztek, az új OTSZ szerint átsorolhatók a D
tûzveszélyességi osztályba. Nehéz is volt ide-
ológiát találni arra, hogy a 499 fô miért ke-
vésbé veszélyes, mint az 501 fô, ez most egy-
szerûsödött. A tûzvédelmi dokumentációkat
az adott létesítményben kell tartani. Azaz, ha
a színhát több próbahellyel, raktárral, irodá-
val rendelkezik, mindenhol el kell helyezni a
tûzvédelmi dokumentációt. 
A tárolási tilalmat a tûzgátló elôtér mellett

kiterjeszti a jogszabály a füstmentes lépcsô-
házakra és azok elôterére is. 
Örök problémát jelent a díszletraktárak ki-

alakítása és az ezekben való tárolás szabálya-
inak betartása, betartatása. Itt nincs különö-
sebb változás az elôzô OTSZ-hez képest: 
Az üzemi helyiségben és a raktározásnál –

ömlesztett tárolást kivéve – legalább a követ-
kezô szélességû utat kell biztosítani:
– a 40 méternél szélesebb helyiségben, kö-

zépen vagy két oldalon, a 80 méternél széle-
sebb helyiségben pedig 40 méterenként,
hosszirányban egyenes vonalban végighala-
dó 3 m széles, mindkét esetben 30 méteren-
ként, 1,8 m széles keresztirányú utat,
– a 40 méternél nem szélesebb helyiségben,

hosszirányban 2,40 m széles, valamint 30 mé-
terenként 1,8 m széles keresztirányú utat,
– a 10–15 m széles helyiségben 1,2 m, a

10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 m
széles hosszirányú utat,

– éghetô anyag zárt téri raktározásánál, tá-
rolásánál 5 m tárolási magasságig 1,8 m, na-
gyobb tárolási magasság esetén 3 m széles
hosszirányú, s azon keresztirányban 25 mé-
terenként 1 m széles utat,
– a hûtôházak hûtött tereiben, valamint az

állványos vagy rakodólapos raktározás ese-
tén a technológia szerinti utat.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a helyiség

szélessége a téglalap rövidebb oldalát jelenti! 
A létesítmény közlekedési, tûzoltási felvo-

nulási útvonalait, területeit, valamint vízszer-
zési helyekhez vezetô útjait állandóan szaba-
don és olyan állapotban kell tartani, amely
alkalmas a tûzoltó gépjármûvek közlekedésé-
re és mûködtetésére.
Az építményben, helyiségben és szabadté-

ren a villamos berendezés kapcsolóját, a
közmû nyitó- és zárószerkezetét, a tûzjelzô
kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút,
valamint hô- és füstelvezetô kezelôszerkeze-
tét, nyílásait, továbbá a tûzvédelmi berende-
zést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni
még átmenetileg sem szabad.
A menekülési útvonal leszûkítése – a kiürítés-

hez szükséges átbocsátóképesség méretéig –,
továbbá ott éghetô anyag tárolása, burkolat
elhelyezése a tûzvédelmi hatóság engedélyé-
vel történhet. Ez fontos változás lehet, hiszen a
színpad melletti napi kellék és díszlet tárolása
engedélyezhetôvé válik. Kicsit az zavaros, hogy
menekülési útvonalról ír, pedig azt már tudjuk,
hogy az a kiürítés második szakasza. 
Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400

m2-nél kisebb alapterületû helyiség és az áll-
ványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres
és az ennél szélesebb utak széleit jól látható-
an meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azo-
kat az utakat, amelyeket falsík, beépített gép-
sorok és berendezések határolnak. A kiürítés-
re és menekülésre számításba vett nyílászáró
szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fô tar-
tózkodására szolgáló helyiségeket és az arra
minôsített nyílászárókat –, míg a helyiségben
tartózkodnak, lezárni nem szabad. 
Hô- és füstelvezetô szerkezetnek azokat a

természetes úton mûködô füst és égéstermé-
kek elvezetésére szolgáló, nem gépi rendsze-
reket nevezzük, amelyekkel a színházakban is
találkozhatunk. A hô- és füstelvezetô beren-
dezés gépi úton távolítja el az égésterméke-
ket. Hô- és füstelevezetô rendszernek a hô-
és füstelvezetô szerkezetek, a berendezések, a
légutánpótló szerelvények összességét értjük. 
A hô- és füstelvezetô rendszert, a füstmen-

tesítés eszközeit a vonatkozó mûszaki követel-
mények és a gyártó utasítások szerint kell el-
lenôrizni, felülvizsgálni, karbantartani. Vonat-
kozó mûszaki követelmény eltérô rendelkezé-
se hiányában a hô- és füstelvezetô rendszert
és a füstmentesítés eszközeit félévente kell
ellenôrizni és karbantartani. Az üzemelte-
tés, a kezelés és a karbantartás, valamint az
ellenôrzés vonatkozásában a kivitelezô vagy a
gyártó kezelési utasítását kell irányadónak te-
kinteni. A hô- és füstelvezetô rendszer megfe-
lelô mûködésének félévenkénti ellenôrzésérôl
az üzemeltetônek kell gondoskodnia. A rend-
szer mûködésérôl és ellenôrzésérôl, valamint
karbantartásáról naplót kell vezetni. A napló-
ban minden, a rendszerre vonatkozó meg-
jegyzést, eseményt az idôpont megjelölésével
fel kell tüntetni. Tehát bevezetésre kerül egy
újabb napló, amit vezetnünk kell. 
A túlnyomásos szellôztetésû füstmentes

lépcsôházak mérését meg kell ismételni
– ha a lépcsôházi füstmentesítés hatékonysá-

gát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor, 
– 5 évente.
A füstgátló ajtók önmûködô csukódását

havonta ellenôrizni kell. Az ellenôrzés elvég-
zését írásban rögzíteni kell. Az ellenôrzés, fe-
lülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasz-
talt hiányosságokat, hibákat soron kívül javí-
tani és a javítás elvégzését írásban igazolni
kell. A füstelvezetô, légpótló nyílások nyílás -
záróinak szabad mozgását folyamatosan biz-
tosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.
Az erre figyelmeztetô tartós, jól észlelhetô és
olvasható méretû feliratot a nyílászárón el kell
helyezni. A füstgátló ajtókat „Füstszakaszha-
tár! Az ajtó önmûködô csukódását biztosítani
kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós,
jól észlelhetô és olvasható méretû kivitelben.
A feliratokat, továbbá a hô- és füstelvezetô

rendszer füstmentesítés eszközei mûködteté-
sére szolgáló kapcsolók feliratát – a magya-
ron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni,
ha ezt az építmény, építményrész használói-
nak nyelvismerete indokolja.
Az építmény, épület üzemeltetôje köteles

a biztonsági jeleket karbantartani, a világító
jelek mûködését, mûködôképességét a vo-
natkozó mûszaki követelményben, ezek hiá-
nyában a gyártó által elôírt rendszerességgel
ellenôrizni, azt ellenôrzési naplóban doku-
mentálni, továbbá a biztonsági jeleket a kö-
rülmények változásaiból adódóan vagy el-
használódásuk miatt szükségszerûen cserél-
ni, illetôleg a meglétükrôl meggyôzôdni.
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A tûzoltó készülékek mellé a készülékek alkal-
mazására vonatkozó jelzést nem kell kitenni,
viszont ismét egy naplót vezethetônk az
utánvilágító jelzések meglétérôl. 
Új elemként került szabályozásra a szabad-

téri rendezvények tûzvédelme. 
Szabadtéri rendezvény területérôl a

gyors és biztonságos menekülés érdekében
menekülési lehetôséget kell kialakítani, ezeket
– napnyugta utáni idôszakban is látogatható
rendezvény esetén világító vagy utánvilágító –
biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések lát-
hatóságát biztosítani kell oly módon, hogy a
nézôközönség számára kialakított terület bár-
mely pontjáról legalább egy jelölés látható le-
gyen. Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a
területileg illetékes tûzoltósággal egyeztetett
helyen kell elhelyezni. A jelölések legkisebb
mérete legalább 1200 × 600 mm legyen.
Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy

kell megoldani, hogy a tervezett nézôközön-
ség számára kialakított terület bármely pont-
ján hallható legyen. Szabadtéri rendezvény te-
rületén a várható nézôközönség létszámát fi-
gyelembe véve 1000 résztvevônként 2,5 m
széles menekülési lehetôségeket (közlekedôt,
járdát, lépcsôt, rámpát, lehajtót) kell biztosíta-
ni. A menekülési lehetôségek egymás közötti
távolsága legfeljebb 50 m lehet. A szabadté-
ren tartandó rendezvényekre a vonatkozó
tûzvédelmi elôírásokat, biztonsági intézkedé-
seket a rendezvény szervezôje, rendezôje kö-
teles írásban meghatározni, és a rendezvény
idôpontja elôtt 30 nappal azt tájékoztatás cél-
jából az illetékes tûzoltóságnak megküldeni.
A rendezvény szervezôje által készített

tûzvédelmi elôírások a következôket tartal-
mazzák:
– a tervezett rendezvény megnevezését,

rendeltetését, kezdetének és befejezésének
várható idôpontját, 
– a tervezett rendezvény helyszínének le-

írását, útvonalát,
– a szervezô megnevezését, címét,
– a szervezô képviseletére jogosult személy

nevét és címét, elérhetôségét,
– a rendezvény biztosítását ellátó személy,

szervezet megnevezését valamint a szervezet
képviselôjének nevét, címét és elérhetôségét,
– a rendezvény helyszínének léptékhelyes

helyszín- vagy alaprajzát, a helyszínen elhelye-
zett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóbol-
tok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt
esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon
jelölni kell a résztvevôk elvezetésére szolgáló

útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az ol-
tóvízszerzési helyeket, a tûzoltó gépjármûvek
közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendez-
vény helyszínén a résztvevôk mozgásának ko-
ordinálása céljából kialakított pontokat.
– a résztvevôk mozgásának irányításával

megbízott felügyelô személyzet feladatait,
– a tûz- és káresemény bekövetkezésekor

szükséges teendôket,
– a tûz- és káresemények jelzéseinek és ol-

tásának módját,
– a rendezvényterület energiaellátásának

módját, annak lekapcsolási lehetôségeit,
– a résztvevôk elvezetésére szolgáló útvo-

nalak jelölésének módját (iránymutató táb-
lák, irányfények), azok sötétedést követô
megvilágításának lehetôségeit,
– a tartalék energiaellátás módját,
– a rendezvény környezetében lévô és azt

esetlegesen veszélyeztetô létesítmények is-
mertetését, leírását, 
– a résztvevôk tájékoztatására szolgáló esz-

közök, kihangosítók ismertetését, használatá-
nak leírását.
A szabadtéri rendezvény területén biztosí-

tani kell a tûzoltójármûvek közlekedéséhez
szükséges utat.
A közönség közlekedésére, eltávozására ki-

jelölt útvonalat a várható legnagyobb látoga-
tási létszám figyelembevételével számítás
alapján kell méretezni. A helyszín és a terve-
zett létszám ismeretében a területileg illetékes
tûzoltóság a rendezvényen részt vevôk bizton-
sága érdekében megfelelô számú tûzoltó gép-
jármû felügyeletét írhatja elô, melynek költsé-
gét a rendezvény szervezôje köteles állni.
A legalább 200 fô résztvevôvel tervezett

rendezvény megkezdése elôtt, illetve alatt a
tervezett létszámot 50%-kal meghaladó vál-
tozásról az illetékes tûzoltóság ügyeletét tájé-
koztatni kell. A 10 000 fô résztvevôt megha-
ladó szabadtéri rendezvények szervezôinek
irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább
a rendezvény fôszervezôje, a rendezvény biz-
tonsági vezetôje és a rendôrség, mentôk, ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság, tûzoltóság in-
tézkedésre jogosult vezetôi végeznek irányítói
feladatokat, a kommunikációs lehetôségekrôl
– tömegtájékoztatás – gondoskodni kell.
A szabadtéri rendezvények területén tele-

pített kivetítôkön a rendezvény területének
menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató
pontjait be kell mutatni a rendezvény meg-
kezdése elôtt, a rendezvények szünetében és
a rendezvények végén.

Az ülôhelyekkel tervezett 200 fônél na-
gyobb befogadóképességû szabadtéri ren-
dezvény csak rögzített ülôhelyekkel alakítha-
tó ki. Az ülôhelyeket úgy kell elrendezni és a
kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani,
hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az
alábbiak egyikét sem:
– a széksorok között haladva 15 m,
– lépcsôn, lépcsôzetes lelátón fölfelé ha-

ladva 15 m, lépcsôn, lépcsôzetes lelátón lefe-
lé haladva 30 m,
– sík emelkedôn és lejtôn, valamint vízszin-

tesen haladva 45 m, illetve
– bármely tartózkodási pozícióból a legkö-

zelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
Az ülôhelyek esetében alkalmazott lép-

csôk, közlekedôk legkisebb szabad szélessé-
ge 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsôk,
közlekedôk esetében 2,1 m legyen. A sza-
badtéri rendezvényen minden 200 fôre kell 1
fô biztonsági személyzetet biztosítani, akinek
feladata a résztvevôk tájékoztatása a mene-
külési lehetôségekrôl, illetve valamennyi biz-
tonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.
Szabadtéri rendezvények menekülési útvo-

nalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem al-
kalmazható. Szabadtéri rendezvények mene-
külési útvonalán éghetô anyag a területileg
illetékes tûzoltóság hozzájárulásával építhetô
be, helyezhetô el. Szabadtéri rendezvények
menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak
alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban
vagy cselekvôképességükben korlátozott sze-
mélyek biztonságos menekülésére.
Szabadtéri rendezvényen
– a színpad védelmére minden megkez-

dett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményû,
– az öltözôk, raktárak védelmére minden meg-

kezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményû, 
– vendéglátó egységek védelmére egysé-

genként 1 db 89 B teljesítményû tûzoltó ké-
szüléket kell készenlétben tartani.
A tûzvédelmi hatóság a rendezvény meg-

tartását megtilthatja, a rendezvény azonnali
befejezését rendelheti el, ha az írásban meg-
határozott vonatkozó tûzvédelmi elôírások,
biztonsági intézkedések nem garantálják
megfelelôen a rendezvényen tartózkodók
biztonságát, vagy nem tartják be azokat.
Az OTSZ-ben vannak hibák, vannak elírá-

sok, vannak rossz hivatkozások. A jogszabály
elôkészítôi ígérik, hogy ez év december kör-
nyékén kiadnak egy jogszabály-pontosítást. 

Leidinger István 
Építész tûzvédelmi szakértô 
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Nagyapám egy mûszaki álláshirdetésre
jött Budapestre, a Schlick-Nickolson gyárban
nyert felvételt. Ez a gyár készítette valamikor
a Budapesti Operaház híres hidraulikus szín-
padtechnikáját. (A fiumei kikötôbakokon ma
is ott díszlik a gyár emblémája.) Bécsben szü-
letett, német anyanyelvû, szerény kispolgári

családban, nagybáty-
ja a Burgtheater dísz-
letfestôje volt. 
Az ötvenes évek.

Nyári színházba a
Margitszigetre jár-
tunk az átkelôhajóval.
Már jó korán, hogy si-
essünk a mûvészbejá-
ró felé, látni az érkezô

énekeseket, zenészeket. A Rigoletto volt
mûsoron. Svéd Sándor teljes udvari bolond
díszben lépett ki taxijából, karján, mint cilin-
dert hordozta csörgôsipkáját. Rumajának
párduc teste volt, színezüstbe vonta ôt a hold
− énekelte Tolnay Klári a közeli Majakovszkij
Színpadon.
Az elsô valódi díszlettervezôi feladatot is a

Szigetre kaptam Kerényi Imrétôl 1974-ben.
Csenki operáját, a Cigányokat mutattuk be.
A mai napig csodálom Imre bátorságát, hogy
ezt a munkát rám merte bízni. A történet az
orosz sztyeppéken, városok szélén játszódik
Puskin elbeszélése nyomán. Díszletem épített
elemei Pszkov város környéki épületrészek,

városkapu, erôdítményfal, a fák lombjai közül
elôbukkanó hagymakupolák voltak. Jobbra
egy nagyobb építmény, kb. 4 m magas szik-
la állt. Orma a játéktér közepe felé meredt.
Ezen jelent meg legtöbbször a kórus is. A tér-
ben a szigeten talált óriási fatörzsek csonkjai
hevertek, fantasztikus gyökérzetükkel felfelé.
Mobil elemként a cigánytábor szekerei, sátrai
kerültek be, gyorsváltozásokban. A sátrakat
vietnami nádból fonattam, ott a helyszínen.
A kosárfonók hetekig dolgoztak a különleges
feladaton. A sátortábor a ritkára font nádtól
áttetszô maradt a bennük kigyúló mécsesek a
belsô életet is megmutatták. (Ezt az anyagot
használtam fel késôbb a Fehér Anna díszleté-
hez is a Karmelita-udvarban.) A játéktérnek
csak negyedét borította színpadpadló, körül-
ötte fû, dombok, bokrok, fák, bal középen
egy hatalmas platán (azóta kivágták). Varázs-
latos helyszín.
A próbák remekül mentek. Radnay

György, a cigányvajda, Rodica Popescu ro-
mániai operaénekes, a gyönyörû cigánylány.
Nagy sikerre számíthattunk. A szélirányra, az
idôjárás viszontagságaira is gondolva a na-
gyobb felületeket áttörtre terveztem. A fel-
épített díszleteket a talajba vert cölöpökhöz
rögzítettük, ahogy ez itt szokás volt minden
elôadáson. A színpadpadlót, hogy ne váljon
el mereven a füves területtôl, komplikált fol-
tokkal tarkítottam. A festôk egész nap dol-
goztak rajta, sok-sok vödör festéket használ-
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Götz Béla díszlettervezô vállalko-
zott arra, hogy szakmai pályafu-
tásának egy-egy emlékezetesebb
történetét feleleveníti. A történe-
tek egyaránt bôvelkednek humor-
ban és tanulságokban.

CSALÁDI LEGENDÁRIUM

Pályakezdés
a Szigeten

Bizet: Carmen (csempésztanya). „Götz Béla színpadképe a legjobb, leghatásosabb, amit valaha is láttunk (1938 óta) a szigeti fák lombjai között.” (Albert István – Film, Színház, Muzsika)



tak rá. Pokoli meleg volt, hét ágra sütött a
nap. Másnapra nyoma sem maradt a festék-
nek, az anilint kiégette a nap. Kár. 
Még a helyszíni próbák elôtt megnéztem a

párhuzamosan futó elôadást. Verdi Attilája
ment. Az opera elôjátéka az ôsi Velence lagú-
náin játszódott. Díszlettervezôje ezt festôi
gondolattal egy kb. méter magas, bakokra
állított, sûrû pallóhálóval oldotta meg. Az öt-
lettel két baj volt. A szigeten az elôadások
még világosban kezdôdtek, így a pallók nem
adták az illúziót, hogy a tenger vize fölött já-
runk, hiszen alatta a színpadpadlót ugyan-
úgy sütötte a lemenô nap.
A nagyobb gond a lagúnával az volt, hogy

az elôjáték után egy órás szünet következett,
amíg azt elbontotta az operai mûszak. A ké-
sôbbiekben is gyakran találkoztam ezzel a
mentalitással, mintha egy-egy szcenikailag vé-
gig nem gondolt ötlettel szinte büntetni akar-
nák a közönséget. – Büszkén vártam közelgô
bemutatónkat, velünk ez nem fordulhat elô.
A nagy este elkövetkezett. Már gyülekezett

a közönség, amikor irtózatos felhôszakadás
tört ránk. Kezdés elôtt negyedórával az esô
elállt, a hangszereket kicsomagolták. Elindult
a nyitány, rendezés szerint egy lovas üldö-
zéssel. A vágtató lovak a vízben álló színpad-
padlón egymás után borultak oldalukra, in-
fernális jelenet volt. Alig pár perc után újra
leszakadt az ég, a zenekar leállt. Jó egy óra
után folytathattuk – akár az Attilánál. Rögtön

kiderült, hogy teljes a csôd. A szereplôk a sár-
tengerrel küszködtek, a világításnak csak egy
részét lehetett használni, a kábelek, a lámpák
vízben álltak. A fô attrakció, a Csulánó család
bevonulása a szamárkordén botrányba ful-
ladt. 
A szerencsétlen állat a gyerekek és a teno-

rista segítségével ugyan átvergôdte magát a
sáron, de a színpadpadlóra érkezve négy lá-
ba szétcsúszott, többé nem volt hajlandó
megmozdulni, hiába rángatta hasa alá nyúl-
va jobbról-balról az egész család. A kórus a
szikla ormán éppen csak megszólalt, amikor
az egész építmény lassan megindult, és be-
dôlt a sárba. A hôs férfiak mint szöcskék ug-

ráltak le róla a pocsolyába. − A rögzítôcölö-
pök vidáman úszkáltak a sáros víz tetején.
Nincs emlékem róla, hogyan vergôdtünk

el a fináléig. Egyszer csak ott álltunk a fôsze-
replôk között Kerényivel és a mindig elegáns
Márk Tivadar jelmeztervezôvel, sáros cipôk-
kel a színpad közepén, szégyenkezve, a rész-
vét gyér tapsát megköszönve. Hiába a más-
napi elôadás sikere, soha nem tudtam szaba-
dulni elsô bemutatóm szörnyû emlékétôl.
Hazafelé a sötét sétányon utánunk szaladt

egy idôsebb operaházi díszítô. Lelkesen gratu-
lált munkámhoz, nagy jövôt jósolva pályám-
hoz. Nem tudom, beváltottam-e reményeit...

Götz Béla
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Szörényi–Bródy: Fehér Anna. A vietnami nádból készült ház valamennyi belsô tere a világítás segítségével játéktérként szolgált az elôadásban, beleértve a padlást is.

„A budapesti elôadást örömmel
látnám Londonban is – mondta
Webber az elôadás után a Hétfôi
Híreknek. Meggyôzôdtem arról,
hogy a darab hagyományos szín-
padon is elôadható, nemcsak kör
alakú arénában, mint Londonban
vagy New Yorkban. Ezért a darab
ôsszel megkezdheti körútját
Európa és a világ többi színházá-
ban is.”

A Madách Színház Macskák elôadása a bergamói Operaházban (1990)



Calatrava középkori spanyol lovagrend, vagy
egy Verdi-opera tragikus alakja? Mindkettô
igaz, de jelen esetben egy XX. század végi (és
XXI. századi) zseniális spanyol építészt takar a
név. Santiago Calatrava 1951-ben született
Spanyolországban, Valencia mellett. Építész-
mérnök, aki valóban építész és mérnök is egy
személyben. Építész, építômûvész, akinek al-
kotásain átsüt a fölényes mérnöki tudás. Szer-
kezetei acél és vasbeton remekmûvek, ezek le-
hetôségeit korábban soha nem látott módon
és mértékben használja. Elôször hidakat, vas-
úti és repülôtéri csarnokokat, lakóházakat ter-
vez szerte a nagyvilágban. Idôvel az organikus
építészet irányába fordul, talán a szomszédos
Barcelonában alkotott világhírû elôdje, Gaudi
nyomán. (Magyarországon hasonlóképpen
alkot Makovecz Imre is, de az ô kedvelt anya-
ga a fa).
1991-ben kapja élete nagy feladatát: ter-

vezze és építse meg a mûvészetek és tudomá-
nyok városát Valenciában. Több mint tíz évig
épült Calatrava nagyszabású együttese,
amellyel Valencia vezetôinek régi álma való-
sult meg a 35 hektárnyi – a széles autósztráda
és a Turia folyó közt fekvô – keleti városrész
perifériájának rehabilitációjaként. Adott egy
hatalmas, egybefüggô terület, egy, a várost
átszelô hajdani Rio Turia kiszáradt folyómedre,
mely ma már sétapark. És adottak voltak az

anyagiak is, a tíz évig tartó, mára már befeje-
zett alkotáshoz. Az öt különbözô feladatot el-
látó épület, terület a feltöltött folyómederben
épült meg, de valamennyit víz veszi körül,
nagyméretû, sekély vizû mesterséges tavak,
melyekben fantasztikus módon tükrözôdnek a
játékos formák. (Valencia az egyébként száraz
Spanyolországban a vizek városa, nyilván in-
nen is ered a vízbe épített együttes ötlete). 
A tengerhez legközelebbi létesítmény az

Óceán Park, mely sok kisebb épületével, mú-
zeumával, akváriumaival szinte egy egész na-
pi programot kínál.
A Tudományok Múzeuma fantasztikus be-

mutatóterei az óriás hüllôktôl kezdve a fizikai
ismeretekig szinte mindent elénk tárnak, amit
a tudósok a XX. század végéig felfedeztek, ki-
találtak. A látogató diákok nagy örömére in-
teraktív módon ismerkedhetünk a bemutatot-
takkal, A 241 méter hosszú, 41 530 négyzet-
méteres Principe Felipe Tudományok Múzeu-
mának konstrukciója fák és bordaszerû elemek
aszimmetrikus rendszerén alapul, a közöttük
levô üvegfelületen át bôven árad belsejébe a
nappali fény. 
Az együttes része egy hosszú, acélszerke-

zetû Díszkert. Óriási méretû üvegház renge-
teg egzotikus növénnyel, dzsungelszerû kiala-
kítással és a mediterrán éghajlathoz illô hûsítô
sétautakkal.
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SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET

Calatravaoperaháza



A Planetárium, az ellipszis vagy inkább sze-
met formázó IMAX-filmszínház, amelyet fél-
gömb formájú kupola koronáz mozgatható
bordákkal, egy megközelítôen 2600 négyzet-
méter nagyságú területen 1995 és 1998 kö-
zött épült meg. Szintén „vízben áll”, mint egy
hatalmas kagylóba rejtett gyöngy. A belsô
rész tökéletes félgömb és akár filmrôl, akár
planetáriumról van szó, 180 fokos a vetítés.
Az Operaház teljesíti ki ezt a rendkívüli

együttest. A Mûvészetek és Tudományok vá-
rosa nyugati végén ez utóbbival zárul. A vá-
roshoz legközelebb esô épület a Mûvészetek
Palotája, opera-elôadások és hangversenyek
számára, tökéletes mûszaki/színpadi lehetôsé-
gekkel és kiváló akusztikával, kétezren felüli
nézôtéri hellyel. Megépítése 1996-ban kezdô-
dött, és 2006-ban fejezôdött be
A 75 méter magas Opera látszólag véletlen-

szerûen egymás mellé kerülô épületek soroza-
ta, amelyeket azonban egységbe foglal, mint -
egy összezár két szimmetrikus, megnyitott vas-
beton héj. Calatrava szándékai szerint a lát-
vány monumentális szobor benyomását kelti.
A komplexum központi részét az 1706 fôre
tervezett nézôtér foglalja el, a fôszínpaddal és
az ahhoz tartozó két oldalszínpaddal, komplett
színháztechnikával felszerelve. A fôleg kamara-
zenei koncertek rendezésére tervezett kisebb
elôadó 380 férôhelyes, míg egy nagyobb,
részben fedett hangversenyterem a keleti ré-
szen 1520 személy befogadására alkalmas.
A fôépület melletti 400 férôhelyes termet –
amelyet kísérleti színházi elôadások, táncbe-
mutatók alkalmából használnak – mûvészeti ki-
állítások céljára alkalmas galéria egészíti ki. 
Valamennyi építménynél látszik a mérnöki

bravúr, de nem ez az igazán fontos, hanem a
formák gazdagsága, a szervesen illeszkedô ré-
szek összhatása, az, hogy gyakran asszociálha-
tunk az élôvilágra, és nem számítógépprogra-
mok gyártotta lélektelen, szögletes dobozokat
látunk, hanem érzelemmel teli, gyönyörû for-
mákat. (Pedig valószínû, hogy a tervezés, a
számítások szükséges sokasága ugyancsak
igényelte a számítógépeket). 

Megjegyzem, hogy az egyes egységek el-
nevezése spanyol módra sokkal hosszabb és
cikornyásabb, de a kilométer hosszúságú terü-
leten az építmények azonosítása nem okozhat
gondot. Nem érdemes bôvebben írni Calatra-
va legnagyobb mûvérôl, hiszen remélem,
hogy a képek önmagukért beszélnek.

Borsa Miklós
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4 PUBLIC UTILITY – COMMUNICATION (by Iván Szabó-Jilek)

We Present

5 THEATRE IN TEAM WORK ONLY! (by Iván Szabó-Jilek)
General assembly of the Hungarian Society for Theatre Techno-
logy at Békéscsaba in May elected its new Management Board,
with Chief Engineer of the Madách Theatre János Szűcsborus as
Chairman. He talked about the present and future of the Society.

Theatre Reconstruction

8 RESTORED BOLSHOI IN ITS OLD GLAMOUR (by Iván Szabó-Jilek)
One of the most renowned opera and ballet theatres of the world
Bolshoi Theatre, closed in 2005, has been recently reopened.
Budget of the reconstruction amounted to 700 million dollars.

Scene-Painting

12 ART OF SCENE-PAINTING (by Romána Magyar)
Scene-Painter of Polish origin tells about her life, how she became
Hungarian, about her work as artist, about prodigies and difficul-
ties of this craft.

News from Hungary

16 CONGRATULATIONS
Awards of Theatre Critics were granted to artists for the most ex-
celling works in the past theatre season. 

16 PUPPET THEATRE OF HENRIK KEMÉNY BURNT DOWN IN NÉPLIGET

17 NEW IT DEVICES IN THE THEATRE CRAFTS SCHOOL BÉKÉSCSABA

Soundquest + Sceni-Tech

18 NOISE WON BY KNOCK-OUT
or Sceni-Tech 2011 in backyard. Experience gained on Sound-
quest this year.

Jubilee

20 INTERVIEW WITH SCENOGRAPHER AND STAGE DESIGNER RÓBERT
PERLAKI (by Imre Kárpáti)
On the occasion of the half-century jubilee of the Petőfi Theatre
in Veszprém, a portrait book of Róbert Perlaki, celebrating his
own jubilee as founding member, has been published. 

Followspot

23 NEW ERA OF LEDS 2 (by Sándor Böröcz)
Moving projectors with LED-lights are developing with an unbe-
lievable dynamics. By now, they can be used in professional app-
lications, too.

Critique

28 WORLD PREMIÈRE IN THE OPERA HOUSE (by Miklós Mucsi)

29 STRUGGLE OF DIMENSIONS (by Iván Szabó-Jilek)
There was a world première in the Opera House in September.
Sceneries projected by 3D technology were applied first in the

ballet choreographed to the music of Bolero and in staging the
opera Duke Bluebeard's Castle. This new technology may easily
grow beyond the human scale of the theatre.

Exhibition

31 SUCCESSFUL 20 YEARS OF KOLIBRI CHILDREN AND YOUNG THEATRE
(by Imre Kárpáti)

Stage Lighting

32 TRADITIONAL VERSUS LED-BASED STAGE LIGHTING
(by Tamás Fazekas)
The Dutch Association for Stagetechnology (VPT) launched a pi-
oneer experiment in the field of stage lighting in autumn 2010.
A ballet performance in four parts has been designed in order to
get a real overview how LED lights perform as compared to tra-
ditional lighting devices. 

News from Abroad

37 RECONSTRUCTION OF THE STATE THEATRE IN NAGYVÁRAD

Technology in Cultural Centres

38 BÁCSKA PALACE OF CULTURE OPENED IN BAJA (by Ferenc Molnár,
Péter Tatarek)
The building group in secession style of the 19th century was re-
constructed as an ancient monument and revived by the aid of
the Norwegian Fund.

Technological Noveltiesk

41 NOVELTIES OF DIGICO SOUND TECHNOLOGY

44 QSC AMPLIFIERS

OISTAT News

46 THE „TECHNICAL INVENTION PRIZE” (by Tamás Szabados)
Winners of the TIP Competition launched by the Technology
Commission of OISTAT.

Fire Protection

49 THE NEW HUNGARIAN FIRE PROTECTION CODE (by István Leidinger)
What has changed and how to interpret the new prescriptions?

Family Legendary

54 CAREER COMMENCED ON THE SZIGET (by Béla Götz)
The reputed Stage Designer reports on some memorable events
in his career. These stories are both humorous and contain les-
sons to learn.

Theatre Architecture

56 OPERA HOUSE OF CALATRAVA (by Miklós Borsa)
The opera house of the Spanish Architect genius Santiago Calat-
rava in Valencia has been erected as one of the most impressing
buildings of City of Arts and Sciences. 

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
Hungarian Society for Theatre Technology

Art Light és Sound Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. o.
Bosch Rexroth Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Chromatica Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. o.
Chromatica Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. o.
Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. o.

LISYS Fényrendszer zRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.
Logen Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. o.
Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. o.
Roland East Europe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. o.
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