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2011. január 21-én megnyílt a Weöres Sándor Színház új otthona a HEMO Mûvelôdési Ház átépítésével és kibôvítésével. A városi Közgyûlés 2007-ben hozott döntése alapján szervezôdött az új
társulat, mely 2009 januárjában kezdte meg mûködését. Egy új
színházépületre kiírt tervpályázat nyertes mûvének építésérôl a
gazdasági válság miatt le kellett mondai. A kiválasztott Mûvelôdési Ház felújítása 1,85 milliárd forintból 2011 januárjában készült el. A 300 fôs színházterem, stúdiószínpad, kamaraterem
mellett az étterem és a nyitott terasz pódiuma ad lehetôséget
színjátszásra. A színház a várossal együtt élô, nyitott szellemi-kulturális mûhellyé kíván válni.
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Jordán Tamás

Egy álom valóra válik
A Nemzeti Színház igazgatói pályázatára írt dolgozatom elsô mondata: „Mindennek az Egyetemi Színpad az oka”. Ma is ezt vallom.
A Szombathelyi Weöres Sándor születése is visszavezethetô a fél évszázados múltba.
A hatvanas években az Egyetemi Színpad legendás hely volt. Leginkább csupa nagybetûvel írnám: HELY volt. Ez volt akkoriban a budapesti szellemi élet központja. A Ruszt József vezette Universitas kiváló elôadásai mellett számtalan esemény került itt a színpadra. Itt
adta elô Latinovits az „Izgága Jézusok”-at, Mensáros az „Én XX. századom”-at. Itt alakult az Omega, itt volt a Balázs Bála Filmstúdió
bölcsôje, rendszeresen lehetett találkozni Nagy Lászlóval, Juhász Ferenccel. A húszas éveimben magamba szívtam ezt az életformát,
melynek lényege az volt, hogy együtt kell lenni, beszélgetni, egymást hallgatni, találkozni. Valóságos agora volt, az egymást számon
tartó emberek klubja. A színház ily módon számomra nemcsak az
elôadásokat jelentette, hanem a helyet, ahol mindig történik valami
érdekes, mindig bele lehet botlani azokba, akikkel a leginkább találkozni szerettem volna.
Egész pályafutásomat elkísérte a nosztalgia, a vágyakozás, hogy
újra megleljem ezt az aurát. Néhány kezdeményezésem ennek jegyében született: Csepûrágó Fesztivál, a Költészetnapi versfesztivál,
a POSZT, a Pécsi Országos Színházi Találkozó.
Elérkezve a szakma viszonylagos csúcsára, a Nemzeti Színház
igazgatói székébe, azt éreztem, van még erôm, energiám egy olyan
alkotásra, mely teljessé teheti pályafutásomat: egy olyan színházat
alapítani, mely nemcsak elôadásokat hoz létre, hanem tudja mindazt, amit az Egyetemi Színpad tudott. Ezt csak olyan városban lehetett létrehozni, ahol korábban nem volt színház, ahol a célt szem
elôtt tartva lehet letenni a valóságos és a szellemi alapokat. Ez a város nem lehetett más, mint Szombathely. A 2000 éves múlttal rendelkezô Savaria régi ismerôsöm, 2002 óta minden karneválon részt
vettem, játszottam vagy rendeztem a Karneválszínházban, és kitüntetô módon én mehettem egy bigán a nagyszabású felvonulás élén.
2006 ôszén megbeszéltem Ipkovich György polgármesterrel,
hogy amennyiben megteremti a színházalapítás önkormányzati feltételeit, akkor én a 2007 végén lejáró megbízatásomra nem pályázom újra a Nemzetibe, hanem belevágok a szombathelyi színház
társulatának szervezésébe.
2007. szeptember 29-én a Szombathelyi Önkormányzat képvise-

lô-testülete egyhangúan kimondta a Weöres Sándor Színház megalapítását.
Rám bízták annak eldöntését, hogy hol mûködjön a 2008 tavaszán összehozott társulat. A három lehetséges játszóhely merült fel.
A Sportház, az MMIK (Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Ház és a HEMO (Helyôrségi Mûvelôdési Otthon). Az utóbbira esett a választásom. A külsejében riasztó szocreál épületet tartalmában nagyon tehetségesnek találtam. Különösen vonzó volt számomra, hogy étterme is volt. Az általam elképzel HELY fontos része a vendéglátás is, a
fehér asztal melletti beszélgetések, találkozások terepe.
A kormányzat 2008 decemberében 1 milliárd forintot adott,
majd 2009-ben 850 milliót, hogy egy új színház felépítéséhez kezdjen hozzá.
A város ki is írta a tervpályázatot, azt le is bonyolította. Az új színház a Március 15. téren épült volna fel. A gazdasági válság kétségessé tette a folytatást. A város vezetése arra kérte a kormányt, hogy
változtassa meg határozatát, és engedélyezze a színházépítés megkezdésére adott pénzösszeget a HEMO színházzá való átépítésére
felhasználni.
Az átépítés tervezésére kiírt meghívásos pályázatot Filep Ákos építészcsapata nyerte, aki a Gödör mûködtetôjeként tudta, hogy mit
kell tudnia egy multifunkcionális színházépületnek. A kivitelezô, a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a ZÁÉV lett.
Az építkezés 2010 februárjában kezdôdött, az ünnepélyes átadásra „Az ember tragédiája” bemutatásával 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján került sor.
Az épületet már az építkezés alatt is „Csodapalotának” hívtuk, és
benne élve nem érezzük túlzásnak az elnevezést. Minden a helyén van
jó méretben, igényes esztétikai megjelenéssel. Öt hely ad lehetôséget
a játékra (nagyszínpad, kamaraszínpad, stúdió, az étterem és a terasz
kisszínpada.) A technikai eszközök – megköszönve Szabó-Jilek Iván és
Simon Ottó munkáját – korszerûek és igényeinket bôven kielégítôek.
A város egy emberöltô óta vágyakozik saját színházra és társulatra. A polgárok rajongó szeretete vesz körül bennünket, nagy sikerrel mutatjuk be az elôadásainkat, és szárnyalnak az „egyéb” kategóriába sorolt ún. Thea-Tér programok is.
Talán szerénység nélkül elmondható, hogy a szombathelyi Weöres Sándor Színház létrejötte a magyar kulturális élet egyik sikertörténete.
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Színház-történet

Szombathelyen

Fotó: Mészáros Zsolt

Szombathelynek színháza van! Megnyílt a Weöres Sándor Színház otthona az Akacs Mihály utcában.
A 2007 ôszén a városi Közgyûlés által egyhangú szavazással (!) megalapított – színi mûködését 2009. január 16-i elsô bemutatójával megkezdett –, Jordán Tamás vezette Weöres Sándor Színház társulata és közönségük 2011. január 21-én birtokba vehette (végre) – Az ember tragédiájának Madách-születésnapot köszöntô premierjével, illetve másnap, a Magyar Kultúra Napján rendezett nagy színháznyitó protokoll-elôadással – színházát Szombathelyen.

A város színháztörténetét immár innen írhatjuk tovább. Ez elôtt Szombathelyen társulat
és színházépület együtt még nem szolgálta a
mûvészetet és a városi közönséget. Pedig
színháztörténete van a vasi székvárosnak.
Nem is rövid... De ez a mostani konstelláció
végét jelenti egy hosszú, vágyakból, igényekbôl és lehetôségekbôl táplálkozott, alapítást
és építést közös akaratból indított folyamatnak, s kezdetét is a városával, otthonával, házával élô együttes saját históriájának.
Eddig Szombathely színháztörténetét éltük és írtuk vagy 2000 évig, mostantól (2007
végétôl) már a szombathelyi Weöres Sándor
Színház történetét (is) követhetjük.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház
elôtörténete hosszú (sok évszázada mindig
ugyanúgy föltörô lelkesedések, buzgó akaratok, nehézségektôl tört lendületek, bukások
és katasztrófák ismétlôdô sorozata, ahogy
mindenütt másutt is, bárhová bökjünk is a
térképen), de a maga, bár rövid históriája is
gazdag immár és fordulatos. Házának históriája sem unalmas vagy érdektelen, és szintúgy tipikus, ahogyan hazai színházépítkezéseink majd mindegyike.*
A szín-ház-történet rendszerint kalandos(nak gondolt) folyamatában ez a 2011-es
alkalom egy olyan állomás, amihez több
irányból futnak sínek a tér és idô távoli szaka-

szai felôl, ám minden furcsa érthetetlenség,
minden egzotikus történetiség, minden „história” és anekdota ellenére hamar kiderül,
valójában ugyanazt a történetet éljük, amit
írva látunk... Ugyanazok a kanyarok, ugyanazok a bukkanók és ugyanolyan váltók tagolják a pályát most is, amint régen...
* Szombathely és a Weöres Sándor Színház történetérôl legújabban és legkönnyebben a színház honlapján
(www.wssz.hu), illetve két elegáns kiadványukból tájékozódhatnak, melyek az emblematikus nyitóaktusok
alkalmából jelentek meg. Az elsô 2009. január 16-án az
elsô premierre, a 9700 címû „zenés idôutazás” (Egressy
Zoltán–Dömötör Tamás) bemutatójára Barták Balázs
szerkesztésében. Az újabb pedig 2011. január 21/22én, az új épület megnyitására (szerkesztette Duró
❯
Gyôzô).
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Épült már színház korábban is Szombathelyen. Állt már ház a színjátszóknak. „Indóház” és „resti”, irodák és mûhelyek a színi
pályán, Savaria állomáshelyen. Elsôként
római teátrum állt a
mai Kálvárián túl. Színház volt és „Fórum”
Savaria polgárainak.
Az ókori Iseum maradékain aztán késô
utódok nyári operaszínpaddá változtatták a szentélyt.
Az iskolák színpadai meg a vásártér
komédiahelyei után
a késô felvilágosodás és a reform korának
polgárai
akartak ismét színházat a városukba
– alkalmi játszóhelyek bérbeadása után letelepíteni itt a színjátszókat – immár a
magyar nyelven
játszókat.
1850-ben elkészült a fából ácsolt Színkör a Holczheim-ház udvarán (a mai Mátyás
király utca 18–20. szám alatti telken). Utóda,
az eleve ideiglenesnek szánt újabb faszínház
1866-tól 1879-ig szolgált. S az 1860-as évtized elejétôl megindult a szervezkedés a város
állandó (kô)színházának fölépítésére. 1880.
augusztus 19-én díszelôadással meg is nyílhatott a Széchenyi (ma Berzsenyi) téri Vas
Megyei Nemzeti Színház. A Hauszmann Alajos tervezte ház nem élte túl a következô század második háborújának utolsó heteit, az
1945. március 4-i szônyegbombázás után el
kellett bontani a romfalakat. Igaz, ekkorra
már régen nem mûködött színházként. Elavult a ház, elöregedtek a gépezetek, nem
lehetett már benne illúziókeltô elôadásokat
adni. Tûzveszélyességére hivatkozva már
1907-ben bezárta kapuit. Pótlására szolgált
az Aréna-kertben a Trummer János tervezte
Nyári Aréna. Élt 1909-tôl csak 1911 júliusának utolsó napjáig. Aztán 1914-tôl 1926-ig a
mai Március 15. téren újabb épület szolgált
Szombathelyi Nyári Színházként. 1900-ban
Orfeum is nyílt Szombathelyen (a Kôszegi utca 40.-ben) az új mûfajnak, a polgári közönség igényeinek kielégítésére. És virágzott a
kávéházi élet.
Persze a gazdagodó szombathelyiek kôszínházat is rögtön akartak a régi helyett. Új
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Színházat – ami aztán mindmáig váratott magára. Már
1900-ban kezdeményezték
fölépítését, sôt bele is

fogtak a tervezés elôkészületeibe. 1905-ben írtak ki pályázatot. Nádasy József, országos hírû és hatású direktor
magáénak is érezte a feladatot – a tervezését
meg az igazgatásét is –, de 1907-re kiderült,
egyedül maradt elszántságával. Sopron, a
színi kerület másik aktuális székvárosa a német színészeit szerette volna fölváltani a ma-

gyarokkal, és kedvezményeket kínált Nádasynak. Sopron nyert. Nádasy terveinek bukása után a város Márkus Gézát bízta meg
színháztervezéssel. Gyönyörû is
lett a terv, de – sajnos – az idô
fordultával anyagiak híján nem
valósult meg, nem áll színház a
Széll Kálmán utca torkolatában...
Szándéknyilatkozatokban és
tervpályázatokban, no és alkalmi játszóhelyekben, azóta sem
volt hiány Szombathelyen.
S majd mindig ugyanúgy...
A föllángolásokat idônként siker koronázta, de a természeti (tûz-) vagy háborús károk
sokszor romboltak le színházépületeket. És bizony gyakran hozta a sors, hogy csôdbe jutottak kulturális vagy
üzleti vállalkozások a színház mûködtetésének kísérletével. Mert egy színházat
nemcsak fölépíteni drága,
de napról napra, hétrôl
hétre és évadról évadra folyamatosan mûködtetni is.
A város csak a közönségével együtt élô-lélegzô társulattal mûködtetheti folyamatosan
a házat. Az állandónak szánt vagy ideiglenes
falak közé saját társulatot is kellett szervezni
Szombathelyen.
Mert ház kell és társulat a színházhoz.
A közönség már itt lakott a városában...
A közönség itt volt, és várta a színházat.

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

Elôbb a vándortársulatok érkeztek. A magyarok elôtt a németek már a XVIII. század nyolcadik tizedétôl. Az elsô magyar nyelvû elôadásra Szombathelyen a források tanúsága
szerint 1810. október 17-én került sor.
A sûrûsödô bérlô társulatok nyomán aztán
1828-ban megalakult Komlósi Ferenc direktor vezetésével a Vasmegyei Színjátszótársaság is. Megyei és városi támogatással
mûködtek, több környezô megye településeit is járva. A Dunántúl színi kerületekre való
fölosztásában is vezérszerepet vitt Vas Vármegye a következô évtizedekben. Sôt, a hivatásos színházügy pártolására alakult meg a
székváros Mûkedvelô Egyesülete is. De a városnak saját, hosszú idôre letelepedô társulat

További sok év kezdeményezései, kísérletei
(konzorciumok, fôiskolás osztályok produkciói, a Karneválszínház elsô évei, a Kamara
Savaria, a színészképzés megindulása, a Berzsenyi Színház bemutatói...) vezettek azután
végre közös akarattal a Weöres Sándor Színház létrehívásához.
És a közönség mindvégig együtt küzdött a
színházcsinálókkal. Mert szüksége volt és van
a színházára. S ez nem valamiféle deklarációból olvasható ki. Korántsem. De épp abból,
ahogyan kulturális intézményeiket a polgárok létrehozták és használják-alakítják. Szombathelyen van szimfonikus zenekar és képtár
és fesztiválok és Savaria Történelmi Karnevál
és mûvelôdési házak és neves iskolák és tánc-

fogadásához még sokáig nem volt elég
anyagi tehetsége.
A végre azután fölállott, Hauszmann tervezte pompás épületben egymást váltó bérlôk szolgálták ki a szombathelyi közönség
igényeit – hol magasabb, hol alacsonyabb
színvonalú elôadásokat produkálva. Amikor a
színházat be kellett zárni, újabb és újabb ideiglenes és alkalmi játszóhelyek fogadták be a
máshonnan érkezô társulatokat. Más székvárosok színházai és produkciós társulatok érkeztek rendre évtizedeken át a szombathelyiek szórakoztatására. És mûködtek már helyi
mûkedvelôk, amatôr és diákszínpadok is.
Aztán az 1989-tôl Szombathelyen dolgozott félhivatásos együttes jogutódjaként
megalakult a Szombathelyi Bábszínház
(1995-ben), mely 1997-ben vette föl a Mesebolt nevet. Ôk a város elsô hivatásos társulata!

együttesek és múzeumok és Iseum és már
egyetem is meg színház... Mert a városnak, a
polgároknak szüksége van rájuk. Azért vannak. Történetüket, történeteiket ismerjük.
Azok a rég ismerôs, ismétlôdô históriák is beleépültek a falakba, a közösségekbe, az emberekbe.
2011. január 22.
Színház is áll hát Szombathelyen, s mûködik benne egy már otthonos társulat. Van
közönség és közösség. Kell-e több, hogy egy
városnak színháza legyen?
Azt hiszem, minden együtt van. Összeértek a szálak, együtt állnak a csillagok.
A mostani eredmény kedélynyugtató és lélekemelô. A korábbi, sokáig leküzdhetetlennek érzett nehézségek immár mögöttünk, az
ellenérvek, az ellenérdekû felek hangját elcsöndesíti az ünnepi fanfár, a jövendô ko-

rántsem könnyûnek ígérkezô feladatait kihívásoknak tekintjük. És indulunk tovább. Következik az újabb bemutató, az új próbafolyamat, a ház belakása, otthonossá érlelése.
A hétköznapok – a közönség számára minden esti ünneppel.
A színházi nép mellett a közönségé a színház. Azt hiszem, az övék igazán! (A színházcsinálóknak munkahely, „második otthon”,
ha idônként szívbôl vagy a körülmények
okán inkább az elsô is...) A nézôknek meg
kell hát szokniuk most Szombathelyen,
hogy a (ki tudja, milyen sokáig) ideiglenesnek mondott helyzet immár nyugvópontra
érvén, igazi színházukba érkezhetnek elôadáskezdés elôtt. Elegáns, nagyvonalú új
ház fogadja ôket már messzirôl láthatóan,
fényeivel, színeivel valódi színházi hatást
keltve, s belül is tágasságot, de körülölelôt,
modernséget, de nem távol tartót, családiasságot, de nem bennfentes kisszerûséget
sugározva.
Szombathely közönsége színházat kapott
– pontosabban emelt magának –, színházat,
oszlopokkal (ahogyan a színháznyitó premierrôl beszámoló Vas Népe rovatvezetôje,
Ölbei Lívia fogalmazott a helyi és általános,
mindannyiunk számára érthetô várakozásokra-összefüggésekre utalva).
A Weöres Sándor Színház egy nyugat-dunántúli megyeszékhely közönsége számára
létrejött, saját és aktuális (s egyúttal örök érvényû) feladatokat maga elé tûzô, pontos és
ambiciózus koncepció által kialakított színházcsináló közösség. Vezetôje, motorja,
mágnese Jordán Tamás, tagjai elkötelezettek
a minôség, a közösség és a hatás iránt. Elôadásaikat és a szorosan vett színházi produkciókon kívül vállalt (közösségi, kulturális) szerepeiket más összefüggésben bemutathatjuk, elemezhetjük. A lényeg azonban az,
hogy egy élô, aktív és befogadó-életadó közö(n/s)ségére hatással mûködô együttesrôl
van szó.
A Weöres Sándor Színház otthona pedig
egy 2011 elején megnyílt korszerû, az adott
fizikai lehetôségeivel messzemenôen élô, a
várost, az országot mind építészeti, mind
színház-építészeti értelemben gazdagító új
(egyes részeiben felújított) épület. A házat is
bemutathatjuk, elemezhetjük építészeti, esztétikai, technikai, funkcionális szempontokból, s meg is tesszük, okulásul mindenkinek.
A Weöres Sándor Színház immár egyesíti a
színházcsinálók társulatának és otthonuknak,
a színházépületnek minden lehetôségét és
feladatkörét. Jó mûködést és hosszú szín-háztörténetet kívánunk folytatólag – mindannyiunknak.
Sirató Ildikó
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A beruházás alapadatai
Elôzmények

Fotók: Mészáros Zsolt

Sok terv született Szombathelyen a saját
színház és társulat megalakítására, azonban
ebbôl valóság csak 2007-ben lett, amikor a
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyûlése – egyhangú döntésével – megalapította a Weöres Sándor Színház társulatát.
A színház megalapításának ötlete a Savaria
Karnevál nyári színházi rendezvényeiben
kulcsszerepet vállaló Jordán Tamástól származik, aki ennek szükségességérôl meg tudta gyôzni dr. Ipkovich György polgármestert.
A város vezetése és a közgyûlés fogadókész
volt az ötlet megvalósítására. Elindult a konkrét elôkészítô munka, ahol a legfontosabb
feladat a megfelelô játszási hely kiválasztása
volt.
Ekkor még az eredetileg elképzelt új kôszínházról szólt minden. Egy szakmai grémium választotta ki a város számára legkedvezôbb helyszínt, a városcentrumhoz közeli
Március 15. teret, ahol a kihasználatlan
Mûvelôdési és Sportház épülete és a megyei
Szakorvosi Rendelô Intézet található. Az új
épület elhelyezésére, kialakítására a város
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A HEMO épülete 2009-ben

kétfordulós nemzetközi építészpályázatot írt
ki 2008–2009-ben. Több kiváló és kevésbé jó
építészpályamû érkezett. Számos funkcionális és városépítészeti kérdésre érkeztek megfontolandó válaszok.
Ezzel párhuzamosan folyt az ideiglenes játszóhely keresése, hogy amíg megépül a
nagyszínház, addig is legyen az új társulatnak ideiglenes játszóhelye. Az új társulat ideiglenes elhelyezéséhez több lehetôség kínálkozott: a Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ (MMIK) és annak színházterme, a
Mûvelôdési és Sportház (MSH) és az egykori
Helyôrségi Mûvelôdési Otthon (HEMO).
Ezek közül Jordán Tamás igazgató az otthonosabb Akacs Mihály utcai HEMO épületét
választotta.
A HEMO épülete az 1980-as években kultúrháznak épült egy 300 férôhelyes színházteremmel, valamint egy 100 és 60 fôs kamarateremmel, szakkör- és klubhelyiségekkel,
étteremmel. Az épület és a technika a szocreál tipikus alkotása, amely egy állandó színházi társulat mûködéséhez gyakorlatilag alkalmatlan volt. Gyors felújításra lett volna
szükség, erre azonban az idô rövidsége miatt

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

nem került sor. A Weöres Sándor Színház új
mûszaki gárdája saját maga építette ki a korszerû fény- és hangtechnikai rendszereket. A
legszükségesebb átalakítások után 2009. január 16-án a társulat megtartotta elsô premierjét „9700” címmel az ideiglenesnek
szánt otthonában.
Az új színház megépítésének elôkészítésére – a polgármester és a politikusok közbenjárásának eredményeképpen – 1,85 milliárd
forint kormányzati támogatáshoz jutott a város. A pályamûvek ismeretében, valamint a
megváltozott gazdasági közegben világossá
vált a városvezetés számára, hogy nem lesz
pénzügyi forrás egy új színházépület 14-18
milliárd forintra becsült beruházására. A városvezetés lobbizásának eredményeképpen
sikerült megszerezni azt a kormányzati engedélyt, amely alapján a megítélt támogatási
összeget a HEMO átalakítására – bôvítésére
lehessen fordítani.

Kivitelezés

Elôcsarnok, nézôtér építés közben

Tervezés
A tanulmánytervet, a engedélyeztetési tervet és a tenderterveket – generáltervezôként
– az UNI-CO Tervezô és Tanácsadó Kft. készítette a projekt koncepciójának változását
követô tervmódosításokkal. 2008-ban felmerült a projekt bevonása az Agora programba is.

Mûvészbejáró

Az építtetô a létesítmény megvalósítását
több projektelem közbeszerzési pályáztatásával tervezte és oldotta meg. Külön eljárást
hirdettek az építési munkákra, a külsô
közmû, út- és parkoló kivitelezésére, a színháztechnológiai beszerzésre, valamint a
mobiliák szállítására. A közbeszerzésekre –
annak esetleges eredménytelensége esetére
– a beruházó tartalék idôt nem tervezett.
Elôre kalkulálható volt, ha eredménytelen
lesz egy projektelem eljárása, akkor lehetetlen helyzetbe kerül a kivitelezés többi résztvevôje. Ez – mint a hazai önkormányzati beruházásoknál gyakran megtörténik – be is
következett. A külsô közmû, út-, parkolóprojekt, valamint a színháztechnológiai eljárás az elsô fordulóban eredménytelennek
nyilváníttatott. A közbeszerzési eljárások
megismétlése és az említett projektelemek
késôbbi munkába lépése felborította azt a
logikus rendet és a kivitelezési munkák
egyes folyamatainak egymásra épülését,
amely szükséges lett volna. Így a színháztechnológiai szerelési munkák a már teljesen elkészült, kifestett terekben csak mintegy 6 hét késéssel kezdôdhettek meg. Szerencsére az építési folyamat összes résztvevôje rendkívül segítôkészen állt hozzá az
ügyhöz, így – bár rengeteg koordinációs ❯
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probléma megoldását igényelte – sikerült a
véghatáridôt tartani.
Nehezítette az építési munkákat a kiviteli
tervdokumentáció szakágak közötti – nem
elhanyagolható – összehangolatlansága,
amelyet a tervezô a rendelkezésére álló rövid
idôtényezôvel magyarázott. Komoly idô- és
energiaráfordítást igényelt a fentiek kezelése
a lebonyolító – mûszaki ellenôr – kivitelezô
hármastól.

Weöres Sándor Színház, a HEMO rekonstrukciója
Alapadatok
Beruházó:
Lebonyolító:
Mûszaki ellenôrzés:
Generáltervezô:
Tervezés éve:
Kivitelezés éve:
Fôvállalkozók:
Építési munkák:
Külsô közmû, út- és parkolóépítés:
Színháztechnológia:
Mobiliák szállítása:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
SZMJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály – Lakézi Gábor, Szabóné Marton Erzsébet
PRODUKT Tervezô, Szervezô, Kivitelezô és Gyártó Kft.,
Szombathely – Füle Ernô, Halász-Szabó Tamás, Takó László
UNI-CO Tervezô és Tanácsadó Kft.
2007–2010.
2010
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg
VILLKÁSZ Villamos Légvezeték és Kábelszerelô Kft., Szombathely
LISYS Fényrendszer Zrt., Budapest
LINEA Bútor Kft., Gyôr

Fôbb mutatók

A kivitelezést a régi épület adottságai, a
rendelkezésre álló nagyon rövid idô (11 hónap) és a szûk anyagi lehetôség miatt jelentôs kompromisszumokkal lehetett megvalósítani. Szerencsésnek mondható, hogy minden projektelemnél a nyertes kivitelezô, ill.
szállító rendkívül pozitívan állt a jelentkezô
problémák kezeléséhez, különös tekintettel a
sikertelen közbeszerzések miatti idôhiányra.
Az épület minôsége, a szállított eszközök kimondottan jónak tekinthetôk, ezt alátámasztják az elmúlt hónapok üzemelési tapasztalatai is. A közüzemi költségek a kalkuláltnál magasabbak, de most folyik a ház
„belakása”, a tapasztalatok megszerzésének
idôszaka. A megújuló energiák alkalmazására
az anyagi források szûkössége miatt nem került sor.
Füle Ernô
mûszaki ellenôr
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Alapterületek
Beépített alapterület
Beépítettség
Bruttó szintterület
Építménymagasság
Zöld felület

Meglévô állapot
2596 m2
37,5%
5035 m2
7,7 m
2661 m2

Létszámadatok, kapacitás
Színházterem
Stúdiószínház
Próbaterem
Étterem
Konyhakapacitás

282 fô
max. 180 fô
max. 80 fô
80 fô
280 adag

Tervezett állapot
3282 m2
47,4%
6382 m2
9,46 m
1885 m2

Költségek
Kivitelezés összköltsége:
Építési munkák
Színháztechnológia
Külsô közmû, út-, parkolóépítés
Mobiliák szállítása
A HEMO ideiglenes játszóhellyé alakítása,
késôbb is használható eszközök beszerzése a megelôzô évben
Nagyszínházi pályázat, elôkészítési munkák, használatbavétel stb. költségei

1850 M Ft
részletezve ebbôl:
1046 M Ft
305 M Ft
86 M Ft
44 M Ft
96 M Ft
273 M Ft

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

Színházi közösségi tér teremtés
A HEMO épülete

Szombathely régóta szeretett volna egy minden igényt kielégítô kôszínházat, ahol a város színházi társulata tarthatja nagy sikerû
elôadásait. A szombathelyi közgyûlés 2007.
szeptember 27-én egyhangú döntéssel megalapította a város Weöres Sándor Színház társulatát, amely 2009 januárjában – ideiglenes
otthonában, a HEMO-ban – megkezdi mûködését.

A HEMO a néphadsereg helyôrségi kultúrházának épült az 1980-as évek végén, 300 férôhelyes, kukucska színházteremmel, 100 és 60
fôs kamaratermekkel, szakköri és klubhelyiségekkel. Az épület másik fô funkcionális egysége a 150 férôhelyes étterem, amelyhez terasz
is csatlakozott. A színházterem vendégjátékok
fogadására, ünnepségek és filmvetítések tartására épült a kor technikai felszereltségével.

A 8 m belmagasságú, kis alapterületû színpada 10,4 m széles és 5 m magas portálkerettel,
minimális raktárterekkel, néhány öltözôvel állandó társulat elhelyezése számára igen
szûkös lehetôséget biztosított. Az elôszínpad
helyén 45 m2 lefedhetô zenekari árokkal.
Az 1980-as évek közepén tervezett épület
a kor hazai építôanyag-iparának legszínvonalasabb épületszerkezeteibôl épült. A tartószerkezet elôre gyártott UNIVÁZ-B típusú ❯

Látványterv: Alfa Project Kft.

Építészeti tervezés
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vázszerkezet, a födémek a fesztávokhoz alkalmazkodó SPAN-DECK illetve UNIVÁZ födémpallókból, illetve feszített π panelekbôl
készültek, monolit vasbeton merevítô-,
tûzgátló falakkal és lépcsôszerkezetekkel kiegészítve. A külsô térelhatárolást UNIVÁZ álló homlokzati panelek és Fémmunkás függönyfalak alkották alumínium nyílászárókkal,
a tetô bitumenes lemezfedésû volt. A belsô
burkolatok, nyílászárók, lépcsô- és galériakorlátok, álmennyezetek szintén a hazai építôanyag-ipar korabeli színvonalán épültek
meg. Az elmúlt húsz év alatt az épület – a
gondos fenntartás ellenére – jelentôsen
amortizálódott, így már nem felelt meg a kor
középületektôl elvárt esztétikai és mûszaki
követelményeinek. A homlokzatok hôhidas
nyílászárói és falpaneljei, valamint a tetô hôszigetelései sem feleltek már meg a mai elôírásoknak, továbbá a belsô tér hang- és fénytechnikai rendszere is elavult volt. Ennek az
épületnek a teljes felújításával, átalakításával
és bôvítésével született meg Szombathely új
színházépülete.

Koncepció
A Weöres Sándor Színház építészeti koncepciójának kialakításánál az lebegett a szemünk
elôtt, hogy az épület ne csak egy klasszikus
értelemben vett színház legyen, ahova elôadás elôtt odamennek az emberek, a függöny legördülése után pedig hazamennek,

12

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Földszinti alaprajz

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

hanem egy olyan közösségformáló hely, ahol
lehet találkozni, megnézni egy kiállítást,
meghallgatni egy énekmondót, vagy egy
dzsesszgitáros estjét, és közben akár egy pohár bort is meg lehet kóstolni. Jordán Tamást
idézve: „Régi meggyôzôdésem, hogy a színház
nemcsak az elôadások terepe, hanem küldetése az is, hogy (különösen vagy elsôsorban vidéken) agora, fórum legyen, kezdeményezzen
olyan találkozókat, ahol közérdeklôdésre számot tartó témák közösen megbeszélhetôk; legyen jelen a társmûvészet, legyenek könyv- és
CD-bemutatók, kiállítások, vendéglátással egybekötött kötetlen beszélgetések. Hiszem, hogy
egy ilyen igénnyel mûködtetett színház hatással van arra a közegre, amelyben él, a társadalom különbözô csoportjai között kohéziót teremt, és többeket érdeklô, új eseményeket generál.”

Funkcionális elrendezés

Fotók: Mészáros Zsolt

1. emeleti alaprajz

A tervezési programban szereplô funkcionális igényeket hozzáépítéssel és belsô átalakításokkal tudtuk kielégíteni. Az épület északi
sarkának bontása után létesített háromszintes szárnyban helyeztük el az új stúdiószínházat (Márkus Emília Terem), amely lényegében egy fekete doboz, amelyen belül a legváltozatosabb helyszínek teremthetôk meg a
színjátszás új formáinak kikísérletezéséhez.
Ebbe a szárnyba került a tévé- és hangstú- ❯
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Fotó: Mészáros Zsolt
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Hosszmetszet a színháztermen keresztül
❯
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dió, a díszletraktárak és egy nagy jelmezraktár.
A klasszikus nézôterû színháztermet a HEMO színházterébôl alakítottuk ki. A nézôtér
megemelésével jobb rálátás adódik a színpadra, ahol forgószínpadot alakítottak ki,
melyet most már az emeleti páholyokból is
meg lehet csodálni. Az épület karakterét is
meghatározó új szárny a színpad jobb oldaláról nyíló nagy díszletraktár, ahol kellékraktár, bútorraktár és díszletjavító mûhely is helyet kapott. Ezzel a korábban U alakú épület
belsô udvara bezárult, így kialakult egy belsô
intim átrium, amelyet éttermi teraszként,
nyári játszóhelyként, vagy akár kertmoziként
is lehet használni. Az új díszletraktárt – azon
keresztül pedig az öltözôket – a Márkus Emília Teremmel egy, az étterem felett átívelô
híd köti össze. A földszinten a csoportos öltözôk helyén öt színészöltözôt és fodrászatot
alakítottunk ki.
A földszinten lévô étterem minimális át-
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alakítást kapott: a cukrászati konyha megszüntetésén kívül az éttermi személyzeti öltözôt tettük új helyre. A konyha kapacitása változatlanul 280 adagos maradt, de az új technológiai igényeknek megfelelôen átterveztük

az alaprajzi elrendezést. Az irodákat az emeleten, a délkeleti szárnyban helyeztük el.
A földszinten egy kihúzható nézôtérrel kamaraszínházzá alakítható próbatermet (stúdióterem) terveztünk. Az épület déli szárnyában kapott helyet a színésztársalgó,
amely fedett-nyitott tetôterasszal is rendelkezik. A színjátszás így nem csak a nagyteremre korlátozódik, egyidejûleg elôadásokat lehet tartani a Márkus Emília Teremben, a stúdióteremben, az étterem kisszínpadán, az átriumban és akár az elôcsarnokban is.
Így annyi év után van végre színháza
Szombathelynek, ahol a Weöres Sándor Színház társulata otthonra lelt, és amelynek tereit a színházcsinálók sokféle módon használ-

A HEMO átépítésének terveit készítették
Generáltervezô:
Építészet:
Munkatársak:
Belsôépítészet:
Statika:
Színháztechnológia:
Épületgépészet:
Elektromosság:
Erôsáram:
Gyengeáram:
Akusztika, zajvédelem:
Tûzvédelem:
Úttervezés:
Kertészet:

UNI-CO Tervezô és Tanácsadó Kft.
Filep Ákos vezetô tervezô
Kovács Balázs felelôs tervezô
Kamaszné Fodor Ildikó, Sólyomvári Noémi, Koletár Kálmán, Zubor
Péter, Tóth András
Meláth Szilvia
Dr. Jordán László
Szabó-Jilek Iván
Netoleczky Károly vezetô tervezô,
Marton Szûcs István
Tóth Zoltán vezetô tervezô
Szelik Zsolt
Hegedüs Zoltán
Arató Éva
Mészáros János
Wettstein Miklós
Szûts Orsolya
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Színháztechnológia tervezési programja
A Szombathelyi Színház megalapítása Jordán
Tamás kiérlelt és karakteres mûködési elképzelésén alapult. A város a tapasztalt színházi vezetô által felvázolt élô, közösségi színház koncepcióját fogadta el, amely szerint a színház mûködésével szerves részévé válik az ott lakók életének.

színpadának és nyáron az átriumban felállított
szabadtéri színpadnak a technikai kiszolgálásán
túl még számos alkalmi vagy idôszakosan rendszeres játéktér mûszaki igényeit kell kiszolgálni.
A színházi mûszaki feladatok térben és idôben
megsokasodnak. A játékhelyek közül számos,
alkalmi – elôre nehezen felmérhetô – technikai
feladat megoldását jelenti.

Színházi mûködés koncepciója
A Weöres Sándor Színház mûködésében át kíván lépni a hagyományos, városi színházi kereteken. A repertoárszínházi elôadásokon túl a
színház élete szorosan beépül a város mindennapi életébe. A színházi társulat tevékenysége
egész nap nyitottá válik, minél nagyobb nyilvánosságra, vonzásra törekszik. Ugyanakkor a város élete, gondjai, örömei behatolnak a társulat
hétköznapjaiba, melyekre a gyors reagálás lehetôsége nyílik meg. A színház kulturális találkozóponttá – agorává –, szellemi élettérré akar
válni.
Ez a program a színháztechnológiai megoldások számára nagy kihívást jelent, mert egy
sor új, jól összehangolt és gazdaságos megoldást kíván a hagyományos színházi technológiákon túlmenôen. A feladat tehát a ma elérhetô
színpadtechnikai, világítási, hangosítási, prezentációs-, videó- és tévétechnikai eszközökbôl
– a színház léptékéhez igazodó – jól használható technikai elemek összeválogatása és azok
egységesen rendszerré formálása volt. 2007ben az összetett színháztechnológiai feladatok
alapján fogalmazódott meg a felújítás tervezési
programja.

Játszási helyszínek

A színházterem mûködése a megszokott: nappal próbák, este elôadások. A portálkeretben
játszódó elôadások mûfajai: alapvetôen próza,
esetenként musical, operett, ritkán önálló komoly és könnyûzenei koncert. A zenés színdarabok várhatóan kis zenekari kísérettel (zenekari árok), vagy play-backkel fognak történni.
Itt a legnagyobb a díszletezési igény, azonban színpad szûkös – nem bôvíthetô – mérete
(17,7 m széles, 9,2 m mély, belmagassága 8,0
m) korlátokat szab a díszletezésnek és a díszletváltásoknak. Ennek ellensúlyozására a színpadi
vetítés (projektorok), vetítôfelületek szerepe
megnô.
A díszletek mozgatását, befüggesztésének fizikai munkáját, ésszerû gépesítéssel csökkenteni és gyorsítani kell. A jelenlegi világítási híd
folytatásaként munkakarzatot kell kialakítani az
oldalfalakon és hátfalon. Biztosítani kell a fényvetôk és hangsugárzók megfelelô elhelyezését.
Elôfüggöny mozgatását változtatható sebességû, motorikus meghajtással kell megoldani.
A repertoár játszási rend következtében növelni kell a díszletraktárakat és meg kell könnyíteni a díszletbeszállítást a raktárakba, ill. a színpadra.
A színpad padlója alatt alsószínpad nem alakítható ki. Megvizsgálandó azonban a színpad
alá benyúló, nagyméretû zenekari árok – elô-

Fotók: szji

A fenti koncepcióból következik, hogy a hagyományos színházterem, stúdiószínház és próba/kamaraterem valamint az étterem pódium-

Színházterem

függöny mögötti részén – 3-4 személysüllyesztô nyílás kialakítása. A zenekari árok kihasználását gépi süllyedôvel lehet fokozni, ez négy vagy
öt egységbôl állhat. Pozíciói: színpadszint – nézôtéri színt – zenekari állás. A mellvéd kiemelésével a nézôtér növelhetô az elôszínpad rovására, vagy végigfutó lépcsôsor építhetô a színpad
elejére. (Ez a javaslat a késôbbiek folyamán lekerült a napirendrôl.)
A mintegy 38 m2 területû elôszínpad hasznosságát növelni lehet a kétoldali takart bejárással, felsô díszlettartók/ponthúzók és egy második elôfüggöny felszerelésével.
Színpadvilágítás rendszerét a portálkeretes
színpadoknak megfelelôen kell felépíteni. Az
elôszínpadon egy, a nézôtér fölött két világítási
tartó alakítandó ki, kétoldalt világítási csôoszlopokkal. A nehezen megközelíthetô helyeken
(nézôtéri pozíciók) intelligens lámpákkal könynyíthetô és gyorsítható a munka. A frontális és
hátsó vetítést nagy teljesítményû projektorral
kell megoldani. A teljesítményszabályozó egységeket koncentráltan célszerû telepíteni. A vezérléshez DMX és Ethernet hálózat kiépítése
szükséges.
A nézôtér és az elôcsarnok világítását szabályozhatóvá kell tenni, kezelése a vezérlôbôl történik. Az elôcsarnok világítása – alternatív megoldással – az elôcsarnokból is mûködtethetô.
A színházi hangosítás feleljen meg a mai követelményeknek. Az emberi hang léptékéhez
igazodó erôsítésre, zenei és effekt bejátszásokra
van szükség. Fontos a térbeli (mozgó) hanghatások biztosítása. A mikroportozás technikája
telepítendô. A hangvezérlés a nyitott fény- és
hangvezérlôbôl történik.
A színpadon az ügyelô hívhatja a szereplôket
az öltözôkbôl és a színésztársalgóból. Az ügyelô duplex kapcsolatot tart a fény- és hangvezér- ❯

Kézi csörlôk a díszlethúzókhoz, 2007

A 10 m széles mozivászon FITE hajtómûve és hengere
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A színházterem felsôgépezete
❯

lôvel, a díszletraktárral, a jelmeztárral, a zenekari árokkal, a felsôgépezet kezelôpultjával, az elôcsarnoki vezérlôtáblával, a próba/kamarateremmel, stúdiószínpaddal, tévéstúdióval, valamint az igazgatói irodával és a portával.
A színházteremben történtekrôl a mûsorhangközlô rendszer tájékoztat. A fény- és
hangvezérlôbôl a világosítók utasíthatók a
különbözô munkahelyeken. A színpadi eseményeket zártláncú tévéhálózat közvetíti a
színésztársalgóba, a zenekari árokba, a díszletraktárba, igazgatói irodába, a portára. Ez a
tévéhálózat képeket tud adni a fôbejáratról,
az elôcsarnokról, a nézôtérrôl, a zenekari
árokban lévô karmesterrôl. A színpadon monitor csatlakoztatható a hálózatra és a normál központi tévéantennára.
Lehetôvé kell tenni professzionális tévéfelvételek készítését a nézôtérrôl, a színpadról és a
felvett anyag kiadását a színpadi vagy másutt
elhelyezett monitorokra, kivetítôkre, ill. a tv stúdióba. (Megoldandó például az érkezô közönségrôl mobil kamerákkal készült felvételek
gyors montírozása és már az elôadásban történô levetítése.)

Stúdiószínház (Márkus Emlília terem) felsôgépezete

tatható színpad-nézôtér kapcsolat. Igazi „blackbox” tér, amely flexibilisen formálható, alakítható. A bemutatott darabok zömében prózai
elôadások, vagy play-back zenés darabok.
A hangsúly az intim térben – változó formációban létrejövô – intenzív színész-nézô kapcsolat
megteremtésén van.

Stúdiószínház (Márkus Emília Terem)
A 100-150 fôs stúdiószínház lényege a változ-
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Színpadi felsôgépezet a világítási tartókkal

A színpad-nézôtér kapcsolat különféle formációinak létrehozásához, állítható emelvényekre
és mobil széksorokra van szükség, ezek tárolásáról gondoskodni kell. Célszerû a lépcsôs nézôtér kialakításához mozgatható és kihúzható
tribünelemeket alkalmazni.
A nézôk és a színészek – a változó nézôtér-
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építeni. Mikroportok alkalmazására szükség lehet.
Az ügyelô általában a stúdiószínház – öltözôkhöz legközelebb esô – bejárata mellett helyezkedik el. Az ügyelôi tábla itt beépített, de
még három csatlakozási pontot kell a teremben kialakítani a mobil ügyelôkészülék részére.
Az egyes munkahelyek között duplex kapcsolat
épül ki. Zártláncú tévéhálózatot, mûsorhangközvetítést és világosítói utasító rendszert kell
kiépíteni.
Professzionális tévéfelvételek készülhessenek
a stúdiószínházban és az elôcsarnokban. Nagy
teljesítményû, áthelyezhetô projektor itt is szükséges a vetítésekhez.

Próba- és kamaraterem (Stúdióterem)

Nézôtér változatok a Márkus Emília Teremben

karzat elôcsarnok felôli oldalán helyezendô el.
A terem – elrendezéstôl függôen szakaszokra
bontott – általános világítását és az elôtér,
közlekedôk világítását szabályozhatóvá kell
tenni.
A hangkeverô – a világítási vezérlô mellett –
a technikai karzatra kerül, ahonnan a terem változó elrendezése esetén is a jó látás és hallás feltételei a kezelôk számára biztosítható. A színpad-nézôtér flexibilis kialakítása miatt arra kell
törekedni, hogy a teremben, körben lehessen
jó minôségû hatáshangot, zenét sugározni,
mindig azokat a hangfalakat kiemelve, melyek
éppen a nézôkkel szemben vannak. A térbeli
hanghatások (hangvándoroltatás körbe és felül) fontosak. A mobil hangfalak, és mikrofonok
számára számos csatlakoztatási pontot kell ki-

Fotók: Mészáros Zsolt

színpad elhelyezkedés miatt – több oldalról
tudják megközelíteni a termet.
A díszletezést és a függönyözést a térszínpadi formák erôsen behatárolják, ennek ellenére
fix és mozgatható függönypályákra és kisebb
díszletek befüggesztésére, világítási tartókra
van szükség. Idôjárástól függetlenített szállítási
útvonalat kell biztosítani a díszletraktár és a stúdiószínház raktára között.
A gazdaságos színpadvilágítási hálózat és
fényszabályozó rendszer a változtatható színpad-nézôtér kapcsolat miatt alternatív (párhuzamosan) kiépített áramkörökkel alakítható ki. A fényvetôk a körbefutó technikai karzat
korlátján és a technológiai mennyezeten helyezhetôk el. Törekedni kell a LED fényvetôk
alkalmazására. A vezérlôpult is a technikai

A színház keretében színészképzô is mûködik.
Az iskola számára ez a próba- és kamaraterem
a gyakorlati munka helyszíne. A színészképzô és
a társulat élete azonban szorosan kapcsolódik
egymáshoz. A képzési programban vizsgaelôadások is szerepelnek. Ebben a teremben bemutatott kamaradarabok elôadásait mintegy
60-80 fô nézô is látogathatja. A feladat az oktatás egyszerû technikai kiszolgálása és az alkalmi, szerényebb elôadások mûszaki feltételeinek
megteremtése.
A színpad-nézôtér kapcsolat különféle formációinak létrehozásához állítható/kihúzható
emelvényekre és mobil székekre van szükség,
ezek tárolásáról gondoskodni kell. A díszletezés
általában jelzésszerû. A terem mennyezete alatt
elhelyezett csôtartó raszterre függönyöket és
könnyû díszletelemeket, fényvetôket lehet függeszteni.
A színpadvilágítási rendszer mintegy 30 szabályozható feszültségû áramkörrel rendelkezik,
a vezérlés a nézôtér mögül történik. Az áramköröket érdemes párhuzamosan kiépíteni.
A próbák egyszerû hangfelvételi és lejátszási
igényét mobil hanghordozókkal és szükség szerint telepített hangsugárzókkal lehet megoldani. Kamara-elôadásoknál színpadi hatáshangbejátszás esetenként ide telepített mobil rendszerrôl történik.
Az egyszerû ügyelôi tábla a tartózkodó ajtajánál van, innen hívhatók a szereplôk, ill. a nézôk az elôcsarnokból. Duplex kapcsolat van a
rendszer többi állomásával. A kamaratermi elôadások esetén mûsorhangot kell szolgáltatni.
A színpadi történéseket a zártláncú tévéhálózat
közvetíti. Professzionális tévéfelvételek készülhetnek itt is. A felvételek visszanézhetôk a próbateremben, illetve kiadhatók a tv-stúdióba, az
elôcsarnokban vagy másutt elhelyezett monitorokra, kivetítôkre.

Elôcsarnok
Csôtartók és ponthúzók a Márkus Emília Terem mennyezetén

A nyitott társulati életbe a nézôk, a vendégek ❯
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Étterem. Balra kijárat az Átrium felé, jobb sarokban a pódium
❯

bevonása megkívánja az elôcsarnok „színpadi”
használatát. Az itt gyülekezô nézôk már az elôadás szereplôivé válhatnak. Ezen túlmenôen
különféle produkciók, kis hangversenyek, kiállítások bemutatása is igény.
Színpadi emelvényekbôl pódium állítható
össze az elôcsarnok kijelölt helyén. A színpadi hatásvilágítás az elôcsarnokban elhelyezett vezérlôtábláról és/vagy mobil pultról
mûködtethetô. A kisméretû fényvetôpark
esetenként kerül felszerelésre. A flexibilitás és
a szabadon vezetett kábelezés elkerülésére az
áramköröket érdemes párhuzamosan kiépíteni.
Az elôcsarnokban zajló elôadások hangosítása mobil hangrendszerrôl történik. A keverôpult és a bejátszók gördíthetô kocsiba szerelve
dugaszolhatók a hanghálózatra. A csatlakozási
pontokat úgy kell kiépíteni, hogy a kábelezés
mennyisége csökkenjen.
Az elôcsarnokban szabadon mozgó színészek mikroportozása szükséges, hangjuk a beépített hangszóróhálózaton hallható, amely
egyébként a hangvezérlôbôl/mobil hangkeverôrôl kiadott zenéket, szünetjelzéseket, információkat is közvetíthet.
Az elôcsarnokban elhelyezett vezérlôtáblánál
a kezelô/ügyelô hívni tudja a szereplôket. Az
ügyelô kapcsolódik a duplex- mûsorhang és
zártláncú tévéhálózatra.
Riportszerû tévéfelvételek készülhetnek a közönséggel, hordozható kamerákkal.

Étterem
Az étterem nem csak egy vendéglátó gasztronómiai egység, hanem az egész nap nyitva tar-
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Elôcsarnok

tó, a társulat köré szervezôdô kulturális élet és
baráti együttlét színtere. Az alkalmi prózai és
zenés bemutatók teszik gazdagabbá, élményszerûbbé az idelátogatók életét.
Az étterem kijelölt helyén pódium áll. Ez színpadi emelvényekkel esetenként kiegészíthetô.
A színpad felett a mennyezeten csôraszter épül
ki háttérfüggöny, dekorációk és fényvetôk elhelyezésére.
Az étterem általános és szcenikai célú világítása önálló rendszer. Az ott elhelyezett vezérlôtábláról szabályozható a szcenikai világítás. Az étteremben felszerelt hangszórókon háttérzene, információk bejátszását kell biztosítani. Ennek ke-

zelése általában a pincérek feladata, de elôadásokkor a hatáshangrendszer részét képezi.
A pódium elôadásainak hangosítása mobil
berendezésekkel történik. A hangfalak, monitor-rendszer és az erôsítôk fixen beépítettek, a
keverôpult és a bejátszók pedig gördíthetô kocsiba szerelve dugaszolhatók a hanghálózatra.
A vendégzenekarok várhatóan saját berendezéseiket hozzák magukkal, ezek csatlakoztatását
biztosítani kell.
Az étteremben is kiépül az ügyelôi kommunikációs rendszer, a zártláncú tévéhálózat és tévékészülékek csatlakoztatható a hálózatra és a
tévéantennára.

Fotók: Mészáros Zsolt
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Márkus Emília Terem

Éttermi terasz (Átrium)
A nyári idôszakban az étterem kiterjeszkedik a
szabadtérre. Kisebb színházi elôadások, koncertek, játékfilm-(videó-) vetítések tarthatók a kellemes környezetben.
A nyári színpad és a vetítôfelület helye a díszletraktár oldalfalánál van. Itt színpadi emelvényekbôl pódium állítható össze. Az elôadás
mûfajától függôen, truss rendszerû oszlopok és
lefedés építhetô a színpad körül.
A színpad-világítási és a hangrendszer mobil.
A szükséges technika a kamara- és a színházterembôl áttelepíthetôk. Az udvaron, az oldalfalakon elôre beépített rögzítôszerkezeteket és
elektromos csatlakozásokat szükséges kiépíteni.
A rendszerek vezérlése a nézôk mögött, az
emeleti elôcsarnok szintjén kialakított irányítóhelyrôl történhet. A terasz általános világítását
szabályozhatóvá kell tenni. Az étteremben elhelyezett táblát használhatja a kezelô/ügyelô a
teraszon történô elôadásoknál is. Az étterem teraszán tartott elôadásokról is mûsorhangot és
élôképet kell közvetíteni.

Színésztársalgó
A színészek pihenésében és felkészülésében, a
színház mindennapi életében fontos szerepe
van a színésztársalgónak. A nyitott színház koncepciójában ez a tér is nyitottá válik. A társulat
életét bemutató jelenetek, riportok felvétele
történhet a színésztársalgóban is. Ezek tévés,
rádiós közvetítésére van igény.
A tévéfelvételek idejére a színésztársalgóba
érkezô ügyelôi hívásokat fejhallgatón csak a felvételvezetô hallja. A felvételvezetô is tudja hívni az öltözôkbôl a szereplôket, a duplex hálózat

állomásaival is kommunikálhat. A mûsorhang
kikapcsolható, innen mûsorhang-közvetítés
nincs. A színésztársalgóból a zártláncú tévé folyamatosan közvetít képeket. A társalgóban
plazmatévé csatlakoztatható a hálózatra és a
normál tévéantennára.

Tv-stúdió
Funkciója többrétû: professzionális tévéfelvételek készítése a stúdióban rendezett eseményekrôl, reklámfilmek, tudósítások készítése a színház életérôl, képrögzítés az egyes játszóhelyeken készülô felvételekrôl, mindezek montírozása. A képvezérlô szolgálja ki az élô felvételeket,
a montírozást, a szükséges hangosítást. Élô
vagy konzerv anyagokat továbbít a városi tévé
számára.
A stúdió mennyezetén függönypályák és
csôraszter szükséges. Blue- és green-box technika számára külön függönyözés készül. A stúdió bútorozásához szállítási útvonal és felvonó
kapcsolat szükséges a színházterem díszlet- bútor- és kellékraktárával.
A tévéstúdió önálló stúdióvilágítási rendszerrel rendelkezik a tévéfelvételekhez szükséges
lámpaparkkal. A fényszabályozás a stúdió vezérlôjébôl történik. A kezelôszemélyzet duplex
kapcsolatban van az összes felvételi helyszínnel,
és kapcsolat szükséges a külsô tv-közvetítôkocsival is.
Korszerû, professzionális, digitális videotechnika beépítése javasolt. (Az állandó videotechnika beépítésére késôbb kerül sor.)

Hangstúdió
Az akusztikailag megfelelôen kialakított helyi-

ség funkciója többrétû. Elsôsorban a profi minôségû zenei, prózai, valamint effektek, zörejek stb. hangfelvételeinek készítése és utómunkái. Rádióreklámok összeállítása. A különféle
játszási helyeken legyen megoldható a hangrögzítés mobil eszközökkel, de a felvételek
montírozása a stúdióban történik. Élô vagy
konzerv anyagok továbbítása a városi rádió
számára.
A stúdió vezérlôje duplex kapcsolatban van a
felvételi helyiséggel, és az összes felvételi helyszínnel. Professzionális, digitális hangtechnika
beépítése javasolt.
A sok játszási és tévé-, hangfelvételi hely
mûködtetése a rendszerek eltérô fokú központosítását kívánja meg a hatékony és gazdaságos mûködtetés érdekében. Egyes – egymással kapcsolatban álló – rendszereket centralizálva, másokat decentralizálva szükséges kialakítani. Figyelembe kell venni az házban zajló
események idôbeliségét és a rendszerek, eszközök gazdaságos kihasználását ehhez kell
igazítani.

Megvalósulás
A kiinduláskor meghatározott tervezési program menet közben természetesen módosult,
egyes részei elmaradtak, más feladatokkal (pl.
alacsony szerkezeti magasságú forgótárcsa létesítése) kibôvült. Az elképzelt mûszaki megoldások összhangba kerültek az anyagi lehetôségekkel. A program azonban tükrözte a színház
igényeit – ezeket Simon Ottó nagy szaktudással
következetesen érvényesítette – és segített a
szakaszos beszerzések meghatározásánál is.
Szabó-Jilek Iván
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Színpadtechnikai berendezések
bemutatása

Fotó: Mészáros Zsolt

Ma már sajnos kivételesnek nevezhetô, hogy
egy beruházó külön pályázatot ír ki a hangfény- és színpadtechnikai berendezésekre.
Szombathely Város Önkormányzata felvállalta ezt, és megtapasztalhatta ennek minden
elônyét.
Miután közbeszerzési pályázaton, a Lisys
Zrt.-vel elnyertük a kivitelezés jogát, közvetlenül a megrendelôvel tarthattuk a kapcsolatot, ezért a kiírásnak és a megrendelô igényeinek megfelelôen készülhetett el a kivitelezés.
Kimaradt egy generálkivitelezô, akinek általában csak a legalacsonyabb ár számít, ami
sokszor a minôség rovására megy, sôt gyakran különbözô okok miatt a mennyiségek is
csökkennek.
A szerzôdéskötéstôl az átadásig 110 nap
állt rendelkezésünkre, ami rendkívül feszes
ütemezést és minden résztvevôtôl maximális
erôbedobást kívánt meg. A szûk határidô ellenére igyekeztünk maximálisan kielégíteni a
megrendelôi igényeket, ami a visszajelzések
alapján sikerült is. A munkák ütemezésénél,
arra is figyelnünk kellet, hogy a színház fokozatosan, még a munkálatok alatt vette használatba az épületet. Például a tévéstúdióban
néhány héttel a szerzôdéskötést követôen
már felvételeket készítettek, a színházteremben pedig az átadás elôtt 3 héttel már próbákat tartottak, majd még szintén az átadási
határidô elôtt 1 héttel Az ember tragédiája
elôadást.
A színházon belül több játszóhely került kialakításra.

Színházterem
A színházteremben a színpadon 8,8 m átmérôjû forgótárcsa létesült. A forgótárcsa hasznos terhelése álló helyzetben 500 kg/m2,
mozgás közben 250 kg/m2, szerkezeti magassága – a 45 mm vastag borovifenyô pad-

Távirányítású motoros színpadkocsi szerkezete
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Színpadi felsôgépezet

lóborítással együtt a betonfödém felsô szintjétôl csak 210 mm! A forgótárcsa koncentrikus köröket alkotó futópályái a színpadi födémbe lettek besüllyesztve, a betonfelület
felsô részének kimarásával. A teljesen vízszintbe állított futópályák mûgyanta kiöntéssel vannak kialakítva. A hajtás két, átellenesen elhelyezett iker dörzshajtással történik.
A hajtás mindkét oldalon kivehetô fedlap
alatt van elhelyezve. A forgás pozícióját mindenkor a központban elhelyezett útadó határozza meg, így kiküszöbölve a dörzshajtás
esetleges csúszásából adódó hibákat. A for-

gótárcsa kerületi sebessége max. 1,0 m/s,
szabályozható. A vezérlés programozható, a
beprogramozott állások beállási pontossága
± 5 mm. A forgótárcsa központjába csúszógyûrûs áramszedô, a padlóban pedig 3
darab csapda lett elhelyezve az áramellátás
megoldásához. A vezérlés a segédügyelônél
elhelyezett zárható tablótól történik.
Az elôszínpad elejére szerelt függöny mozgatása gépi úton, függôlegesen, le-fel történik szabályozott sebességgel. A függöny a
színpad és a nézôtér vizuális szétválasztására
szolgál. A berendezés csôtengelyes kialakítá-
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sú. A függöny fölött elhelyezkedô csôtengely
az álmennyezet fölötti statikai tartókra csavarozott csapágyakon helyezkedik el. A csôtengelyre vannak felfûzve a csévélôtárcsák és a
hajtásegység is. A csévélôtárcsákról lefutó
perlonkötelek a függönyre varrt karikákon átfutnak, majd a függöny aljához vannak kötve.
A függöny aljába – a leeresztett függöny feszesen tartására – egy nehezékcsô van bevarrva. A görög elôfüggönnyel közös lengô vezérlôtabló az RB oldali torony alatt, a fôügyelôi munkahely mellett helyezkedik el.
A fôszínpadi elôfüggöny-mozgatás görög
rendszerû. Az alumínium sínrendszer az elsô
világítási híd aljára van telepítve, a mozgató
gépegysége fölötte, a karzaton került elhelyezésre. vezérlôtablója az elôszínpadi függönnyel közösen mobilizálható kivitelben készült.
A felsôgépészet részei az elôszínpadi gépi
díszlethúzók (3 készlet), fôszínpadi gépi
díszlethúzók (12 készlet), színpadi világítási
tartók (2 készlet), nézôtéri világítási tartók (2
készlet). A berendezések hajtásegysége és
terelôkerekei egy közös tartórúdon helyez-

A felsôgépezet beüzemelése 2011. január 4-én

díszlethúzók csövei a kötelekrôl le- és szétszerelhetôk, ilyen esetben a köteleket a szivarsúlyok tartják feszesen. A világítástartók

Készül a forgótárcsa szerkezete

kednek el. A tartórúd a mennyezet alatti statikai tartókhoz körmökkel és csavarokkal van
felrögzítve. A hajtásegység 4 köteles spirálhúzó, fékes villanymotorral, önzáró jellegû
csigahajtómûvel, szabadon állítható hatkapcsolós végálláskapcsoló egységgel. A sebesség állandósításához szükséges fordulatszámláláshoz az egységen közelítéskapcsoló
is található. A tárcsák mellett elhelyezett lazulásérzékelô az esetleges rendellenes kötélcsévélést érzékeli. A terelôkerekekrôl lefutó
kötelek a díszlet, ill. világítástartóhoz rövidített bekötéssel csatlakoznak. Az elôszínpadi

tartozéka egy-egy ollós kábellevezetô is. Az
elektromos vezérlôszekrények a zsinórpadlási karzaton találhatók. Természetesen itt is
beépítettük a direkt mûködtetést, növelve
ezzel az üzembiztonságot. A direkt mûködtetés a vezérlés meghibásodása esetén is
használható, így bár csökkentett funkcióval,
de mozgathatók a díszlethúzók, nem kell leállnia az elôadásnak. A közös érintôképernyôs színpadgépészeti vezérlôpult a jobb oldali torony alatt, az ügyelôi munkahely mellett helyezkedik el.
A kiírásnak megfelelôen 4 db kézi csörlôs

mozgatás is visszakerült a felújítást követôen.
Kézi díszlethúzók (2 készlet), panorámatartók csörlôvel (2 készlet). A berendezések terelôkerekei egy közös tartórúdon, a mennyezet alatti statikai tartókhoz körmökkel és csavarokkal vannak rögzítve. A kézi csörlôk az
oldalfalakon, ill. a világítási hídon, konzolokon helyezkednek el. A kézi csörlô egy fôkötelet csévél, amely a fôkötélkiváltón több
emelôkötélre oszlik. A terelôkerekekrôl lefutó
kötelek a díszlet, ill. panorámatartóhoz rövidített bekötéssel csatlakoznak.
2 db távirányítású motoros színpadi kocsit
és szabadon futó színpadkocsikat szállítottunk. A távirányítású színpadi kocsi beépített
energiaforrással, gépi hajtással és rádió-távirányítással rendelkezik. Alkalmas nyílt színi
mozgatásra színpadon önmagában vagy szabadon futó színpadi kocsikkal összekapcsolva
nagyobb felületek mozgatására is. A kocsikban 2 db önállóan vezérelt hajtás van elhelyezve, melyek a kocsi középtengelyén kétoldalt lévô hajtókerekeket forgatják. A hajtókerekek forgási sebességének és irányának változtatásával a kocsi mozgási sebességét és
irányát lehet változtatni, – lehet akár egy
helyben forgatni is. A kocsik tolóereje a hajtókerekekre ható nyomóerô növelésével változtatható – a keret két oldalán lévô csavar
átfordításával –, így a kocsi terhelt és üres állapotában is képes az optimális tolóerô leadására. Több kocsi összekapcsolására a kocsi keretébe integrált rögzítôcsapokkal van
lehetôség.
A színpadpadlót magas minôségû borovifenyô alapanyagból készítettük, maradéktalanul betartva az erre vonatkozó technológiai
❯
elôírásokat.
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❯

Márkus Emília Terem
A stúdiószínpadon körbe futó sínrendszeren
kézzel elhúzható fekete háttérfüggönyök biztosítják a takarást. A mennyezet alatt fix telepítésû világítási tartókereteket, a terem hoszszában végigfutó síneken pedig 12 db ponthúzót építettünk be.
A berendezés hajtásegysége egy darab fôkötelet csévél, szabályozott sebességgel.
A dobról lefutó kötél, tereléseken át, a jelmezraktári gépházból, egy – a színpad
mennyezete alatti statikai tartókra csavarkötéssel felerôsített – C profilba fut ki. A C profilban elcsúsztatható kocsi van terelôkerekekkel. A kocsiról levezetett kötél egy mûterhelésben elhelyezett terelôkerékben fordul
meg. A kötél másik vége a C idom végéhez
van erôsítve. A hajtásegység egydobos húzó,
fékes villanymotorral, önzáró csigahajtómûvel, szabadon állítható hatkapcsolós végGépi díszlethúzók hajtásegységei

Márkus Emília Terem ponthúzók gépsora
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Fôszínpadi kezelôtabló az ügyelônél

Fotók: Mészáros Zsolt

álláskapcsoló egységgel. A dob mellett elhelyezett horganyzott profil az esetleges rendellenes kötélcsévélést érzékeli. A gépeket a
jelmezraktár terétôl védôháló választja el.
A díszletek a mûterhelés alján lévô furathoz
kapcsolhatók. A kocsik – ezzel együtt a
mûterhelések – a C idomban (terheletlen állapotban) a terem mentén hosszirányban elhúzhatók. Az elhúzás alulról a lefutó kötelek
kívánt irányba történô kézi húzásával lehetséges. Az elektromos vezérlôszekrények a
gépházban (jelmeztárban) találhatók. A vezérlôpult az RB oldalon, a fô vezérlôállás mellett helyezkedik el. A fokozott üzembiztonság miatt a vezérlôszekrény oldalán egy vezérlést kikerülô, direkt mûködtetést építettünk be, melynek köszönhetôen egy esetleges vezérlés meghibásodás esetén is innen a
gépek mûködtethetôek.
A terem mobilizálásához 750 kg/m2 terhelhetôségû, 2 x 1 m-es mobil színpadelemeket szállítottunk, sok egyedi elemmel,
melyekbôl tetszôleges méretû és formájú nézôtér, ill. színpad építhetô.

Stúdió (próba) terem összetolt lelátóval

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

A Stúdióterem kihúzott nézôtérrel

dezni a teret, és kényelmes nézôtér alakítható ki. A kihúzható lelátó szélessége 9,20 m, a
sorok száma 5, sortáv 915 mm, soremelkedés 280 mm. A lelátó mélysége kihúzva 4,9
m, összecsukva 1,24 m. Az utolsó sor magassága 1,4 m. Kétoldalt 1-1 m széles közlekedôvel, 14 cm fellépésû lépcsôbetétekkel, korlátelemekkel. A járófelületek szônyegborításúak. 66 db 55 cm szélességû, kárpitozott,
háttámlás székkel, amelyek betoláskor összecsukhatók. A széksorok gázrúgó segítségével, minimális erôkifejtéssel csukhatók le, ill.
újra ülési pozícióba emelhetôk.
A lelátó kihúzása és összecsukása kézzel
történik, kihúzott állapotban reteszelve van.
A gördülô elemek zaj- és nyommentes PUkerekek. A lelátó összetolását és kihúzását két
ember tudja elvégezni.
Direkt mûködtetés a vezérlôszekrény oldalán

Tv-stúdió

A stúdiószínpad padozatát magas minôségû borovifenyôbôl készítettük a színpadpadlók elôírásainak megfelelôen.

A tévéstúdió Green-box, blue-boksz, valamint fekete háttérfüggönyözéssel felszerelt,
melyek a termen körbefutó 2 sor függönysínen kézzel elhúzhatók. A mennyezetre épített csôraszter biztosítja a világítás és egyéb
eszközök szerelhetôségét. A stúdió kiváló lehetôséget biztosít fotózásra, filmfelvétel készítéséhez, de akár próbahelyként is funkcionálhat.
Barna János
Színpad- ést Emelôgéptechnika Kft.

Stúdióterem
A próbaterem utcafronti oldalfalának ablakait sínre szerelt fekete fényzáró függönnyel lehet kitakarni. Próbákhoz egysíkú térre van
szükség, ezért fix nézôtér kialakítására nem
volt lehetôség. Saját gyártású, kihúzható lelátót szállítottunk, mellyel gyorsan lehet átrenSzínpadgépészet
A színpadtechnika
kivitelezôje:
Projektfelelôs:
Tervezôk:
Szerelésvezetô:

Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.
Barna János
Veres Sándor, Tompai István
Hermann Antal
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Színpad-világítási és audiovizuális
rendszerek
Szombathely Önkormányzata felvállalta azt a
megoldást, hogy külön kezelte és versenyeztette az építési munkákat, és külön szerzôdött a színház-technológiára. Végül is, ha jó
a szervezés, akkor ezt nem kell egy kézbe adni, már korábbról tapasztalták, hogy ez a
megoldás növelheti a mûszaki értéket, miközben csökkenti a költségeket.
Fentiek alapján közbeszerzési eljárás indult
az új Weöres Sándor Színház színpadtechnológiai rendszereire, amelyet a Lisys Zrt. fôvállalkozóként nyert el.
A kivitelezési idôszak 2010 októberében indult, majd annak befejeztével, az új W. S.
Színház 2011. január 22-én tartotta meg nyitóelôadását, Madách Imre: Az ember tragédiája címû mûve bemutatásával, és a magas
mûszaki elvárást támasztó elôadást természetesen már az új színháztechnikai rendszerek
szolgálták ki, amelyet a Lisys Zrt. fôvállalkozásban, a Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.vel, a Chromatica Kft.-vel és a Pelyhe Kft.-vel
együttmûködve szállított és telepített.
A továbbiakban a kivitelezett színpadvilágítási és az audiovizuális rendszereket mutatjuk be.

Színpad-világítási rendszerek

rendelkezésre állt már több Martin MAC
TW1 és VariLite VL 1000 mozgófejes intelligens fényvetô is.
Másrészt már a tervekbôl is kitûnt, de a kivitelezés folyamán még inkább bebizonyosodott, hogy a színháznak igen határozott és
konkrét koncepciója van a színpadtechnikai
rendszerek esetében, mind a fô irányokat,
mind a részleteket illetôen.

Fotók: szji

A Weöres Sándor Színház kialakítása több
szempontból is eltért a szokásostól.
Egyrészt nem a nulláról kellett építkezni,
hiszen a korábbi HEMO-s korszakban már
történtek nagyobb beszerzések, pl.: a Compulite Vector Blue fényvezérlô, ill., hogy csak
néhány értékesebb berendezést említsünk,

HEMO – világítási csôoszlop a nézôtéren 2007-ben

Vezérlôterem 2007-ben
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Vezérlôterem 2009-ben

Így alakulhatott ki például, hogy a hagyományos fényvetô park kifejezetten változatosra sikeredett, elsôsorban ADB, Selecon és
ETC gyártmányokra épül. Ez arra utal, hogy
a fényvetôk kiválasztásánál nem valamilyen
márkapreferencia volt a meghatározó, hanem sokkal inkább a jól átgondolt funkciókra a legalkalmasabbnak gondolt fényvetôk
kiválasztása.
Az intelligens fényvetôpark kiegészült a
már eredetileg is hadrendbe állított és bevált
MAC TW1 és VL 1100 gépekkel, melyekrôl
érdemes tudni, hogy halogén fényforrással
mûködô mozgófejes fényvetôk és kiváló teljesítményük valamint remek minôségük mellett rendkívül halk mûködésükkel lopták magukat a helyi világosítók szívébe.
A vezérlôrendszer az elvárt funkcióknak
megfelelôen praktikusan egyszerû felépítésû.
A fényvezérlô pult – mint ahogyan már említettük – a már meglévô Compulite Vector
Blue, amely switchen keresztül, master/slave
üzemmódban képes mûködni egy olyan tetszôleges számítógéppel, amelyen a Vector
szoftver fut. A vezérlés minden más eleme a
dimmerhelyiségben került letelepítésre, így
valójában kiépítésre került egy Ethernet gerinchálózat, mivel az Ethernet/DMX illesztô
egység – mely Etherneten keresztül kommunikál a fényvezérlôben lévô pulttal – a DMX
elosztókkal együtt a 12x2,5 kW felépítésû Logen dimmerek mellé került.
Összesen 30 különbözô világítási pozíció
került kiépítésre a nagyszínpadon, melynek
viszonylagos nagy száma remek lehetôséget

Fotók: Lisys Kft.

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

A Vector Blue a nagyszínpad rendezôi helyén

kínált a fényvetôk megfelelô elhelyezésére.
Külön említésre méltó a 4 mozgatható világítási tartó (kettô a nézôtér, kettô pedig a színpad felett), melyekre a 15+9 áramkör csoportkábelei a világítási tartók pantográf jellegû elemein kerültek levezetésre.
Számszerûsítve: a nagyszínpad színpad-világítási rendszerét 180 szabályzott, 72 direkt
áramkör, valamint 25 DMX végpont szolgálja ki.
A színház második legnagyobb játszóhelye
a Márkus Emília Terem. Ez egy klasszikus fekete doboz játéktér, egy többfunkciós játszóhely mobil nézôtérrel és színpaddal. A színpad-világítási pozíciók – a térhez igazodóan
– a mennyezetre kiépített rácsos tartó teljes
felületére, valamint a körbefutó karzat korlátrendszerére kerültek kiosztásra. Minden csatlakozó hely 6 szabályzott és 2 direkt áramkörbôl, valamint DMX végpontból áll. A szabályzási rendszer az újonnan beszerzett
Compulite Vector Ultra Violet fényvezérlô
pultból, egy ethernet/DMX illesztôbôl, valamint DMX elosztókból áll. Az itt üzemelô
pult – hasonlóan a nagytermihez – képes
master/slave üzemmódban mûködni egy
Vector szoftvert futtató tetszôleges számítógéppel. A pulton két érintôképernyô, 20 csoporthúzó, és 5+1 paraméterkerék könnyíti
meg a használatot. A teljesítményszabályzó
egységek itt 6x2,5 kW felépítésû Logen dimmerek gurulós rackbe szerelve.

Audiovizuális rendszer

Fotó: Mészáros Zsolt

Dimmerek, direktek és vezérlô berendezések

Fény- és hangvezérlô 2011-ben

A színpadvilágításhoz hasonlóan, a kivitelezés az audiovizuális rendszer esetében is a
meglévô eszközökre építkezett rá, a korábbi
beszerzések olyan hangsúlyos, magas színvonalú berendezéseket már tartalmaztak, mint
pl.: a hangkeverôk, a bejátszók, a hangsugárzók egy része, vagy éppen a mikrofonok.
Az új színházteremben beépítésre került a
meglévô Yamaha M7CL keverôpult, ami
most Ethersound-alapú Stage-Box kiegészítést kapott, az egyszerû és gyors használat
érdekében a színpad környezetében hat helyen van lehetôség az összesen 32 mikrofonfeladó / 16 vonal visszaadó kapacitású rendszer csatlakoztatásához. Az elôszínpad két oldalán analóg jellel is elérhetôek a hangkeverô be- és kimenetei, a vezeték nélküli mikrofonok és a bejátszó / felvevô egységek a vezérlôben kapcsolódnak, így a keverô a lehetséges csatornakapacitása maximumáig ki
van használva.
A vezeték nélküli rádiós rendszer az Audix
RAD szériás rendszerébôl került ki és bôvült
fel immáron 16 adóra. A diversity rádióvevôk
a jelet antennajel-elosztókon keresztül kapják
a központi, nagy nyereségû antennából. ❯
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A zsebadók az Audix legújabb fejlesztésû
kapszuláját kapták.
Annak köszönhetôen, hogy a nagyterem
belsôépítészeti adottságai nem tették lehetôvé a technika elrejtését, a fô hangsugárzó
rendszert képezô Meyer Sound M1D line-array rendszerû berendezések is részei annak a
látványnak, ami a terembe érkezôt fogadja.
A Meyer Sound UPM-1P hangsugárzókból
épített nézôtéri kiegészítô rendszer az effektek megszólalását segíti. Az elsô sorok lefedettségét a mellvédbe épített Meyer Sound
MM4 típusú hangszórók végzik el a proscenium nyílás közepére szerelt Meyer Sound
UP-Junior hangsugárzókkal közösen. A színpadi telepített monitorokat Meyer Sound
UPJ-1P és UP-Junior hangsugárzók alkotják,
míg a mobil monitorok Nexo PS10 R2 hangsugárzók NXAMP4x1 hajtással. A Meyer
Sound rendszer meghajtását, a frekvencia,
fázis és idôkorrekciókat a Galileo 616 és Galileo 408 processzorok végzik.
A színházterem új AV rendszeréhez tartozik még a Panasonic PT-DS 100XE DLP projector 10.600 ANSI lumen teljesítménnyel,
amely megfelelôen csendes, valamint kiépült
két videojel-hálózat, az egyik Ethernet alapú
VGA jeltovábbításra, a másik HD-SDI jel átvitelre szolgál.
A másik nagy játszóhely, a Márkus Emília
Terem hangtechnikája fôleg a korábban beszerzett eszközök beszerelésével, de új elektromos hálózat és csatlakozópontok kiépítésével került kialakításra. A hangkeverô itt is digitális, a Yamaha LS9-16 típusú mixere.
A mikrofonjelek a tér nagyfokú változtathatósága miatt mobil csoportkábelen keresztül
jutnak a keverôbe, de a hangsugárzók hajtása a galérián felszerelt hat csatlakozófelület
segítségével lehetséges. A teremben a megszólalást Nexo PS10 széles sávú és LS500 sub
hangsugárzók biztosítják.
A stúdió/próbaterem, amely a nevével ellentétben játszóhely is, a méretének megfelelô felszereltséget kapott. A hangkeverô a
Yamaha 01V96, a hangsugárzók aktív HK
Audio hangfalak.
Az étterem, amely a negyedik – de ismerve a színházat nem az utolsó – játszóhelye az
intézménynek, elsôsorban kisebb koncertek,
elôadóestek lebonyolítására alkalmas, szintén LS9, de 32 csatornás változatú digitális
keverôvel rendelkezik. A fronthangsugárzók
a Meyer Sound bevállt modelljei, UPA1P +
USW, a monitorok itt is Nexo PS10 hangsugárzók, NXAMP4x1 hajtással.

A Vector Ultra Violet a Márkus Emília Teremben

Márkus Emília Terem, csôtartó keretekre szerelt fényvetôk

Fotó: Mészáros Zsolt

❯

Fotók: Lisys Kft.

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

Ügyelôi rendszer
A színház teljes területét behálózó ügyelôi
rendszer nélkülözhetetlen segítséget nyújt az

26

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Fény- és hangvezérlô erkély a Márkus Emília Teremben

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

ügyelôk, a fellépôk, ill. a technikai közremûködôk közötti információcserében, de
feladata a közönség tájékoztatása is.
A Weöres Sándor Színház ügyelôi duplex
rendszere 15 végpontos, a kétirányú kommunikációt biztosító berendezések megtalálhatók valamennyi játszóhely ügyelôi és technika-vezérlô pozíciójában, a fejgépállásokban, továbbá a nagyszínpad rendezônél, a
portán, valamint az infopultnál. A duplex
egységek állítható hangerôvel mûsorhangot
is szolgáltatnak, így a zárt helyiségekben a
színpadon zajló események figyelemmel kísérhetôk. A duplex egységek közötti kapcsolati irányokat (központi mátrix) a funkcionális igényeknek megfelelôen lehet beállítani,
módosítani. A készülékekhez mikrofonos fejhallgató csatlakoztatható, így a futó produkció zavarása nélkül folyhat a kommunikáció.
A duplex készülékekrôl történik a hívásindítás a rendszer „100 V-os” sokzónás hangszóró hálózatába is. A hívás egyirányú hangkapcsolatot jelent, a rendszer feladata a produkcióban részt vevôk hívása, informálása,
valamint a közönségforgalmi területek felé
tájékoztatás, vagy háttérzene küldése.
A hangsugárzók az egyes helyiségek változó
igényeinek megfelelôen 5–30 W teljesítményûek, falon kívüli vagy álmennyezeti típusok. A hívható zónák szinte az épület teljes
területét érintik, egy adott zónába való hívási jogosultság az adott duplex készülék funkciója szerint került beállításra. Az öltözôi
hangsugárzókhoz hangerô-szabályozó is tartozik a mûsorhang hangereje beállítására (hívás esetén szabályozás hatástalan), de bizonyos helyiségekben (irodák) a hívás is kikapcsolható. A hívható zónák: üzemi területek,

közönségforgalmi területek, étterem + éttermi terasz, világosító-színpadi utasító.
Az ügyelôi rendszerhez szükséges audio
jelformálásokat (mikrofon-elôerôsítô, kompresszor, E.Q. keverési feladatok) két 8/8
be/kimenetû Peavey Digitool MX végzi.
Szintén az ügyelôi technika része a kiépült
videomegfigyelô rendszer, amely az ügyelôk
és egyéb, a produkciókban részt vevô technikusok képi tájékoztatását teszi lehetôvé a
színpadi eseményekrôl és a közönség mozgásáról. A 11 kamera jelét 16x8-as videomátrix (további kamerákkal bôvíthetô) osztja
szét a felhasználók között, a megjelenítés
monitorokon történik az ügyelôi helyeknél, a
nagytermi vezérlôállásban, ill. a portán. A videoképek kiválasztása is a duplex egységrôl
történik. A nagyteremben, a próbateremben, a Márkus Emília Teremben és az étteremben infrareflektorok segítségével lehetôség van a sötét terek figyelésérére is. A fényvezérlô helyiségben lehetôség van egy kiválasztott kép (pl.: nagyterem totálkép) DVD
formátumban való rögzítésére. A négy játszóhely színpadképe, valamint a két nagyobb színpad mûsorhangja RF modulátorok segítségével zártláncú tv-hálózatra kerül,
a televíziókon (32-42-50”-os plazma, ill. LCD
televíziók, a közönségforgalmi és az üzemi
területeken) egyszerû programváltással lehetséges a színpadokon zajló események figyelemmel kisérése.
A kivitelezés befejezése és a sikeres beüzemelési idôszak után köszönetünket fejezzük
ki az önkormányzat és a színház vezetésének,
valamint minden alvállalkozónknak alkotó
közremûködéséért.
LISYS Zrt. – Chromatica Kft.

Az ügyelôi
rendszer
központja
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Az épület generálkivitelezési munkáit a ZÁÉV
Zrt. közbeszerzési pályázaton nyerte el, melyet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata írt ki az egykori Helyôrségi Klub
„HEMO” rekonstrukciója tárgyában. A generáltervezô az Uni-co Kft. volt. A szerzôdés az
épület kivitelezésére vonatkozott, a színháztechnológiai munkákat, illetve berendezési
tárgyak beszerzését társvállalkozók végezték.
A munkaterület átvételére 2010. február 16án került sor, ekkor a színház még gyakorlatilag ki sem költözött – így a tényleges munkák február végén kezdôdtek el. Az épület
mûszaki átadására 2010. december 3-án került sor. A színháztechnológiai társvállalkozó
2010. novemberben kapcsolódott be, míg
az épület bebútorozása 2011. januárban indult. A célunk az volt, hogy a 2011. január
22-i díszelôadással egybekötött ünnepélyes
avatóra minden készen álljon.
A kivitelezés elsô fázisában a meglévô épület hozzávetôlegesen egyharmad része elbontásra került, a fennmaradó részt is gyakorlatilag szerkezetig vissza kellett bontani.
Egy épület kivitelezése során a bontás mind
munkavédelmi szempontból, mind a megóvandó szerkezetek szempontjából az egyik
legveszélyesebb feladat, így mi is megkönynyebbültünk, amikor az építkezés ezen szakaszán baleset és káresemény nélkül túljutottunk. Az izgalmakon túl a bontás egy kisebbfajta idôutazás: egy kicsit visszacsöppentünk
a nyolcvanas évek elejére, ugyanis számos
tárgy maradt meg azokból az idôkbôl, amikor a honvédség használatában állt az épület.
A bontási, feltárási munkákat követôen tartószerkezeti problémákra derült fény, melyek
az aulát, a vasbeton merevítôfalakat és az
alapozást érintették. Szükségessé vált ezeknek a szerkezeteknek az áttervezése, módosítani kellett az építési engedélyt is, amely az
eredetileg tervezett 2010. szeptember közepi átadáshoz képest másfél hónapos csúszást
eredményezett.
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Fotók: Mészáros Zsolt

A kivitelezésrôl

A bontás után megkezdôdött az szerkezetépítés, amely két fô részre tagolható:
Egyrészt az új rész hozzáépítésére, amely
hasonlóan a meglevô épülethez, elôre gyártott vasbeton szerkezetekbôl áll. A nehézséget
ez esetben a 18 m hosszú födémpanelek beszállítása, beemelése okozta a szûk utcákon.
A másik rész a meglévô, megmaradó épületszerkezet átalakítása volt, amely volumenben jóval kisebb, de annál nagyobb odafigyelést igényelt. Új liftakna, a nagyteremben
karzat, emelt nézôtér és a színház-technológiához szükséges acélkiváltó gerendák kerültek beépítése. Ezek a munkák általában gépekkel nehezen voltak hozzáférhetôk. Ilyenkor mindig megfogalmazódik a kérdés:
„Nem lett volna egyszerûbb újat építeni?”
A válasz: „Minden bizonnyal gyorsabban elkészült volna; valószínûleg drágábban, ellenben kevesebb kompromisszummal”.
Nyilván ezeket a kérdéseket a tervezésnél,
a beruházás indításánál érdemes feltenni, a
kivitelezés már a meglevô tervek megvalósítására irányul.
Az épület alapterülete 3282 m2, teljes
bruttó színterület 6282 m2 lett. Új és korszerû villamos és gépészeti rendszerek kerültek kiépítése. Minden a nézôk kényelmét
szolgálja, az épület klimatizált, a fûtési energiát a városi távhôszolgáltató biztosítja.
A megnövekedett villamosenergia-igényt új
transzformátor szolgálja ki. A belsô burkolatok teljesen megújultak, csak az aula mészkô
burkolata maradt meg. Kívülrôl is teljes az átalakulás, nagy üvegfalak, 50 x 100 cm kerámiaburkolat jellemzi a homlokzatot.

Egy-egy beruházás során talán a legfontosabb feladatunk a megrendelô, üzemeltetô
az épülettel kapcsolatos céljainak, törekvéseinek megismerése. Nemcsak a tervezônek,
de a kivitelezônek is meg kell ismernie azt a
világot, azokat az embereket, akikért az épület készül. Csak így nyílik arra lehetôség,
hogy a megvalósult épület minél inkább a
megrendelô, és jelen esetben az üzemeltetô,
a Weöres Sándor Színház igényeit szolgálja.
Az épületeken keresztül lehetôségünk nyílik
bepillantani a kulisszák mögé; megtanuljuk
és megértjük, hogy az egyes mûszaki megoldások milyen célt szolgálnak. Csak így van lehetôség a tervekben meglevô, nem a megrendelô igényeit szolgáló megoldások kiküszöbölésére, csökkentésére. Persze túlzás,
szerénytelenség lenne az mondani, hogy e
projekt során mindenben sikerült ezt elérnünk, de úgy érzem, ezen a téren eredményesen tudtunk együttmûködni a színházzal.
Jó volt tapasztalni, hogy mennyire magukénak érzik a beruházást, helyenként úgy
harcoltak egy-egy mûszaki megoldásét,
mintha a saját házukat építették volna.
A kivitelezést mindvégig hatalmas érdeklôdés kísérte. Mind a szombathelyi lakosság,
mind a helyi média folyamatosan figyelemmel követte az építkezést, de gyakran érkeztek Jordán Tamás vezetésével is különbözô
csoportok, hogy megtekintsék a munkálatok
elôrehaladását. Bízunk benne, hogy az épület sokáig fogja szolgálni a társulatot.
Strobl Ákos
projektvezetô
ZÁÉV ZRt.

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

A Roland Ethernet technológiája
A REAC (Roland Ethernet Audio Communication) egy digitális kommunikációs rendszer.
Nemcsak kiváló minôségû jelvezetést tesz lehetôvé, de nagyon egyszerû a rendszer installálása is. „Plug and play” rendszerben,
egyszerûen konfigurálható, csak a jelforrásokat, és az Ethernet (Cat5) kábeleket kell csatlakoztatni. Az analóg technológiában lehetetlen jelveszteség nélkül továbbítani nagyobb távolságokra – például szabadtéri
koncerten vagy egy arénában – bármilyen
audio jelforrást.
A REAC technológiával mindez megoldható, ráadásul tökéletesen kiegyenlített minôségben, teljes sávszélességben. Az analóg
installációt megnehezíti a különbözô zajok
kiküszöbölése is. Figyelembe kell venni a hálózat adottságait, valamint egyéb elektronikus berendezéseket, ezért egy analóg csoportkábel fektetéséhez, tapasztalatra és sok
idôre van szükség. A REAC egy hatásos megoldást kínál ezekre a problémákra. Az ilyen
jellegû zajok elôfordulási kockázata a digitális technológiában jóval kisebb, az áthallás
fogalma gyakorlatilag nem létezik, teljes kábelezési szabadságot élvezhetünk.

A felhasználó gyakran szembesülhet más digitális rendszereknél zavaró késéssel. A REAC
kiküszöböli az ilyen jellegû problémákat a szuper alacsony késésû technológiával. Akár 40
csatorna 24bit/96kHz/Linear adatátvitelnél a

késés mindösszesen 0.375 ms (100 méteren,
egy irányba). Legyen az átmeneti berendezés
egy szabadtéri koncerten, vagy fix kábelezés
egy színházban, a REAC-rendszer installálása
végtelenül egyszerû, és költséghatékony.

A REAC technológiával rendkívül komplex digitális rendszerek is létrehozhatóak
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A fény- és hangtechnika a felhasználó
szemszögébôl

Fotó: Mészáros Zsolt

Munkatársaimmal együtt részt vettünk az
elôkészítési, tervezési szakaszban, és a kivitelezés alatt is folyamatosan jelen lehettünk a
munkálatoknál. Emiatt sokkal nagyobb mozgásterünk volt abban, hogy milyen legyen
színházunk, mint más, a közelmúltban átadott intézmény dolgozóinak.
A 2011. január 21-én tartott premier több
mint hároméves idôszak lezárását jelentette,
ez alatt az idô alatt többször átalakultak az
építészeti tervek – bár a fôbb irányok megmaradtak –, minden egyes tervváltozat egyre jobban tükrözte a színház igényeit. Ez egyrészt annak köszönhetô, hogy a tervezôk elfogadták észrevételeinket, másrészt sok tapasztalatot szereztünk azáltal, hogy az átalakítást megelôzôen már használtuk az épületet, így pontosan tudtuk, hogy milyen változtatások szükségesek. További hasznos tapasztalatot jelentett az az idôszak, amikor az
építkezés zajlott, és a színház „albérletben” a
közeli MMIK-ban mûködött úgy, hogy a saját technikánkat telepítettük át oda. A ki-
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sebb-nagyobb beszerzésekkel, fejlesztésekkel
már a felújított épület rendszereihez gyûjtöttük az eszközöket.
Mint említettem, az építészeti tervezés
idôszakában lehetôséget kaptunk jövendô
otthonunk kialakításának befolyásolására.
Természetesen az anyagi lehetôségek korlátot szabtak a vágyainknak, de aki késztetést
érzett rá, beleszólhatott az ôt legjobban érintô terek kialakításába.
Számunkra pozitív következményekkel
járt, hogy a technológiai és az építészeti kivitelezés külön közbeszerzési eljárásban került
lebonyolításra, amit az önkormányzatnak és
az ott dolgozó tisztviselôknek, jogászoknak
köszönhetünk. Immár másodszor sikerült
olyan közbeszerzési eljárást lefolytatni,
amelyben olyan és annyi eszközt kaptunk,
amilyet és amennyit elvártunk.
Köszönet illeti a kivitelezô ZÁÉV Zrt.-t
azért, amiért lehetôvé tette, hogy az építkezés alatt a rendszeres kooperációs megbeszéléseken a színház képviselôi jelen legye-

nek, és észrevételeiket, kéréseiket elmondhassák.
Az épületben kialakított játszóhelyek és
azok technikai jellemzôi:

Színházterem
A kitûzött cél az volt, hogy javítsuk a színpad
használhatóságát, és a terem látási és hallási
viszonyait úgy, hogy azokat az ideiglenes
hang- és fénypozíciókat, amelyek már beváltak megtartsuk. A színpad arányai sajnos
nem túl szerencsések, a 10,4 méter színpadnyílás-szélességhez az elôszínpaddal együtt
mindössze 12,5 méter mélység tartozik.
A régi épületben kevés volt a raktár, az egyéb
kiszolgálóterek is hiányoztak, és csak a bal oldalról lehetett a színpadot megközelíteni.
A terem méretét nem lehetett megváltoztatni, így sem a színpad mélységét, sem a
belmagasságát nem tudtuk növelni. Az új terem ennek ellenére összehasonlíthatlanul
jobb, használhatóbb. Ezt úgy sikerült megvalósítani, hogy az elôszínpadi területet –

Fotók: szji
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Függönyhúzó csörlô a jobb színpadvilágítási torony alatt
2007-ben

amely a régi épületben egy lefedett zenekari
árkot jelentett – most sikerült egyesíteni a fôszínpaddal. Beépítésre került egy fekete színû
zuhanófüggöny, mögé került három díszlethúzó, ezenkívül a proszcéniumnyílás is új,
semleges fekete burkolatot kapott. Ezáltal a
két tér jobban egybekapcsolódik, és kevésbé
hangsúlyos a proszcéniumnyílás. A színpadra
immár 3-3 ajtón keresztül lehet bejutni, ebbôl kettô közvetlenül a színpadhoz kapcsolódó raktárakba vezet, amelyek így egyfajta
„oldalszínpadi” funkciót is nyertek. A színpad
továbbra sem körbejárható, de kialakításra
került egy folyosó, amely az alagsoron keresztül összekapcsolja a két oldalt. Jelentôs
javulást eredményezett a körbejárható munkakarzat, amely olyan világítási és hangfalpozíciókat biztosít, amelyek korábban nem álltak rendelkezésünkre.

Színpadvilágítás
Világítástechnikában a fô irányt már megszabta az elsô két beszerzésünk. (Az elsô közbeszerzés visszaigényelt áfáját is technikára
fordíthattuk.) A cél a már bevállt világítási
pozíciók mellé újabbak kialakítása, és természetesen az áramkörök és a fényvetôk számá-

nak növelése volt. A színházteremben a szabályzott áramkörök száma 80-ról 180-ra, a
direkt áramköröké pedig 24-rôl 72-re bôvült.
Az összes áramkör az alagsori kapcsolótérbôl
indul, itt kapott helyet a Ethernet-DMX átalakító és a DMX-splitterek is. A terem összes
világítási pozíciójához DMX-vonal tartozik,
amennyiben szükséges, szabadon konfigurálható, hogy hol melyik „univerzum” jelenjen meg. Az elektronikák a Logen termékei,
kivével ezalól csak az Ethernet-átalakító.
A reflektorparkban a bôvítésen kívül néhány apróbb változtatást kértünk, ma már
48 db Selecon Pacific 14–35° 1 kW zoomot
használunk minden világítási pozícióban.
A hang- és fénypáholy fölött a színpadtól távolabb 6 db Selecon Pacific 7,5–19° 1 kW
zoom teljesít szolgálatot. Innen adódik a leghosszabb „fényút”, ez a kifejezés kissé túlzó,
hiszen nálunk ez akkor sem haladja meg jelentôsen a 20 métert, ha „keresztbe” világítunk. A legértékesebb tulajdonsága a Pacific
szériának, hogy jó fényhasznosítása mellett
nagyon szépen elmosható a fényköre, emiatt
a hagyományos fényvetôk közül a leguniverzálisabban használható. A választott fókusztarományok jól beváltak, ezért ritkán kell
íriszt használnunk.
A másik profilreflektor az ETC SF Junior
25–50° zoom, amelybôl 24 db-ot használunk. Jelentôs részük nem fixen telepített,
ezek a gépek alkotják a mobil géppark legnagyobb részét. Kis méretük és fogyasztásukhoz képest jelentôs fényerejük miatt alkalmasak szinte bármilyen feladatra, azonban csak
jelentôs fénykörátmérô-növeléssel lehet „elmosni” ôket, ezért nem tudják maradéktalanul kiváltani a PC reflektorokat, melyekbôl
30 db ADB C 103 1,2 kW PC és 6 db ADB
C 203 2 kW PC áll rendelkezésünkre, takarólemezzel kiegészítve. Régebben 1k W-os
3000 °K színhômérsékletû izzókat használtunk, de ezekkel nem voltunk elégedettek,
ezért folyamatosan cseréltük ôket 1200 W,
3200 °K színhômérsékletûre. Az új reflektorokat már eleve ilyennel rendeltük. A különbség jelentôsebb, mint ami a fogyasztás növekedésbôl következne, mert a magasabb színhômérséklet miatt is nagyobb fényerôt érzékelünk. Különösen igaz ez korrekciós szûrôk
alkalmazásakor (201, 202).
A színházteremben a felsoroltakon kívül
még 4 db 2 kW-os Fresnelt, 24 Par 64, és
8 db 1 kW-os aszimmetrikus háttérderítôt
használunk.
Fejgépnek szintén a Selecon Pacific szériás
termékét választottuk. A két eszközt a két nagyobb fejlesztés közötti idôszakban vásároltuk. Minkét fejgép 80 V 1200 W-os 3300 °K
fényforrást használ. A Pacific moduláris fel-

építésének köszönhetôen könnyen összehasonlíthattuk a hagyományos (1 kW 230 V
3200 °K) izzó és a kisfeszültségû társa közötti különbséget. Ez az összehasonlítás azért
volt nagyon lényeges, mert a jobb fotometriai adatok miatt sokat gondolkodtunk azon,
hogy az új beszerzésnél ezt a fényforrást válasszuk. A gyakorlat azonban azt mutatta,
hogy a látható különbség nincs arányban a
szükséges anyagi ráfordítással. Sajnálatos,
hogy a „halogén” korszak vége felé derült ki,
hogy 80 V körül a legoptimálisabb az izzó
hatásfoka, mert kevés gyártó fejleszt ezen a
területen, és emiatt a mûködtetésükhöz
szükséges elektronikus elôtétek meglehetôsen drágák.
Sikerült 14-rôl 30-ra növelnünk az intelligens fényvetôink számát. Itt sem változtattunk a bevált típusokon, így 6 helyet 14 db
halogén „wash” reflektor és 8 helyett 16 db
profil áll rendelkezésünkre. A Martin TW 1

A nézôtér 2009-ben ideiglenesen beszerelt világítási
kerettel

80 V 1200 W-os izzójával a legerôsebb
„fényforrásunk”. A vastagabb izzószál miatt
kicsit „lomhább” a többi géphez képest, de
ez a mechanikus dimmerrel kompenzálható.
A Vari Lite átalakította a VL 1000-t és egy
csendesebb változatot készített, VL 1100 néven. Az új 8 db profil már ebbôl a szériából
került ki. Tapasztalataink szerint valóban
csendesebb lett számos funkciójuk, így már
sokkal szabadabban használhatóak. Az új
eszközöket természetesen a nehezebben elérhetô pozíciókba telepítettük: a nézôtér közepe fölötti 2, illetve a régebbiek nagy része
pedig a színpadtér 2 gépi világítási tartójára
kerültek.
2011 márciusára már két bemutató tapasztalata áll mögöttünk, az egyik egy prózai
darab, Az ember tragédiája; a másik zenés
mû, a Kabaré. Mindkét elôadásban folyamatosan használjuk az intelligens lámpákat. Halogén fényforrásuk miatt teljesen belesimulnak a hagyományos világításba, így számos,
egyébként alapvilágítási feladatra is alkalmasak. Természetesen egyik eszköz sem annyira
halk, hogy bármilyen utasítás bármikor a legnagyobb sebességgel végrehajtható lenne
vele anélkül, hogy a nézôk ne hallanák, de az ❯

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

31

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

Yamaha M7CL-48 digitális hangpult a színházterem vezérlôjében
❯
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alapzaj-kibocsátásuk nem zavarja az elôadást. Az átállásokat átgondoltan, körültekintô programozással lehet végrehajtani, így
gépenként legalább 5 hagyományos fényvetôt váltunk ki velük. Ez azon túl, hogy idô és
élômunka-megtakarítást jelent, olyan hatások elérését teszi könnyen elérhetôvé, amelyek hagyományos eszközparkkal nem valósíthatók meg.
Sajnálatos, hogy viszonylag késôn kezdtek
a gyártók halogén fényforrással intelligens
fényvetôk fejlesztésbe, ezért a választék nem
túl nagy, és a LED-ek elôretörése miatt már
nem is számíthatunk ezen a téren nagy fejlôdésre. Mindezt azért tartom fontosnak, mert
a vetítéstechnika mellett véleményem szerint
itt érhetjük el a legnagyobb hatást ráfordításainkhoz képest. Ezen eszközök létjogosultsága már egy kisméretû, 280 fôs, alapvetôen
prózai színházban sem volt kérdéses.
Végül, de nem utolsósorban 8 db ETC Selador Lustr LED reflektor teszi teljessé a képet. A nagyteremben játszott összes elôadásban használjuk ôket. Sokáig kerestük azt a
LED-es eszközt, amely már jól beilleszthetô
fényrendszerünkbe. Több olyan terméket is
találtunk, amelyik ígéretesnek tûnt, de vagy
a zajszintje, vagy az ára riasztott el bennünket a vásárlástól. Az összes kipróbált típus közös jellemzôje az volt, hogy az általuk kikevert „fehér” fény nem tûnt sem használhatónak, sem kellôen erôsnek. Ezt a problémát
orvosolta az ETC Lustr modellje.
Valló Péter Liliom-rendezéséhez kellett rivaldapozícióban is használható eszközt be-
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szereznünk. Megkértük a hazai forgalmazót,
hogy mutassa be ezt a vadonatúj terméket.
A bemutatót vásárlás követte, mert ennek a
LED-nek már használható és kellôen erôs fehér színe van, alkalmas pasztellszínek kikeverésére is, de elérhetünk vele nagyon mély, telített árnyalatokat is. A széles, folyamatos
színskála 7 fajta LED segítségével valósítható
meg, a kellemetlen színárnyék hatást elfogadható mértékûre csökkentik a behelyezhetô elôtét-„lencsék”. Négy ilyen eszközzel lehetséges a bordó elôfüggöny indigókékre
színezése.
A fénypult nem változott, maradt a Compulite Vector Blue típusa. A flexibilisebb
mûködés érdekében a nézôtér közepén is kialakítottunk egy hálózati végpontot, így a
programozás során ugyanazt látja a pultos,
amit a közönség.

Hangtechnika
Jelentôsebb, rendszertechnikát is éríntô változok történtek. A meglévô Yamaha M7CL
keverôbe három bôvítôkártya került; ezek
közül egy 8 csatornányi AES-EBU ki- és bejárattal rendelkezik, és mintavételezési konverzióra is képes. Így összesen 10 digitális kimenet hajtja a hangfalak vezérlô processzorait,
így feleslegessé vált kettô analóg digitálátalakítás. (A pult rendelkezik 1 db AES EBU kimenettel, a Galileo processzorok pedig AES EBU
jel fogadására is képesek) A bejáratok közül
az egyik a médiaszerver bemeneteként szolgál egy spdif-AES EBU adapter közbeiktatásával. Kipróbáltuk azt is, hogy a CD-lejátszókat

is így kössük be, de sajnos azok digitális kimenete nem mûködik stabilan együtt a kártyával. A hangzásbeli különbség nem túl
nagy, de egyértelmûen érzékelhetô, a szakadozó hang azonban elfogadhatatlan, így a
CD-lejátszókat egyenlôre az analóg bemenetekre csatlakoztatjuk.
A másik két kártya a 2 db Yamaha SB 168ES Ethersound digitális stagebox csatlakoztatását teszi lehetôvé. A színpadon 4, a zenekari árokban 2, a nézôtéren és a hang-fény
páholyban 1-1 végpontot alakítottunk ki
gyûrû topológiával. Az elôszínpad mindkét
oldalán 8 in és 4 out analóg vonal áll a rendelkezésünkre az egyszerûbb feladatok megoldásához.
A beruházás elôtti tapasztalataink azt mutatták, hogy nagyobb hangerôre és egyenletesebb lefedettségre van szükség, mind a közönséget kiszolgáló, mind a „monitor”-bázisok esetében, de ehhez a terem akusztikáján
is javítani kellett. Ebben a munkában hatalmas segítséget nyújtott Arató Éva és csapata,
nagyon jó munkát végeztek, és minden felmerülô kérdésünkre gyors, használható választ adtak. A Kabaré elôadásain bebizonyosodott, hogy sikerült elérni a kítûzött célt.
A korábban vásárolt Meyer Sound hangfalak
más pozícióban szolgálnak tovább, így újabb
állandó bázisokat sikerült kialakítanunk.
Új eszköz a 6 db színpadi mobil hangfal
(Nexo PS 10 R2 széles sávú hangfalak) amelyeket egy Nexo NXAMP4x1 végerôsítô hajt
meg. A mobil hangfalak száma szükség esetén bôvíthetô. Az új változat – megelégedé-
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A képanyagot egy Green Hippo Hippotizer
V3 Stage médiaszerver szolgáltatta, amit a
frissen vásárolt ZOOKEEPER szoftver segítségével egy laptopról lehet irányítani. Mindezt
még egy MIDI vezérlô is kiegészíti. Ez a konfiguráció megbízható mûködés mellett rugalmas kezelést tesz lehetôvé. További elônye, hogy a szervert kellô távolságban lehet
és kell is elhelyezni a kezelôtôl és a közönségtôl is, mert az általa keltett zaj már nagyon
zavaró.

A variálható Márkus Emília
Terem
A második játszóhelyünk 180 fôt befogadó
stúdiószínpad. A black-box – több színházi
szakember szerint is – az ország egyik legjobb ilyen terme. Elsôsorban a reflektorok felfüggesztését szolgálja az a 12 téglalap alakú,
50 mm-es csôbôl készült rácsszerkezet,
amely négy sorban a mennyezeten helyezkedik el. Minden „raszter” elemben olyan csatlakozódoboz található, amelyen 6 szabályozott és 2 direkt áramkör mellett 1 DMX végpont is megtalálható. 3-3 darab ilyen csatlakozódoboz került a technikai karzat két oldalára is. A teremhez tartozó dimmerhelyiségben összesen 90 szabályozott és 36 direkt
áramkör található. A szabályozott áramkörök
18 x 2,5 mm2-es, árnyékolt, erôsáramú csoportkábellel vannak bekötve és Harting csatlakozóval ellátva. Mivel a meglévô rackbe telepített Logen LDD 0623 típusú dimmerek

kerültek ide, célszerû volt ezt a csatlakozót
választani, így könnyen és egyszerûen variálhatjuk át az áramkörkiosztást. Ezt az teszi lehetôvé, hogy a rackekben minden dimmerhez 2 Harting-kimenet tartozik, ezenkívül
egyszerûbb „hot pach” lehetôségre is van
mód, mivel a dimmerek HT-kimenettel rendelkeznek.
Ez a terem új fénypultot kapott, ami szintén a Compulite Vector családjának a tagja.
Olyan pultot kerestünk, ami kompatibilis a
nagyteremben használttal, sok csoporthúzóval rendelkezik, és olcsóbb, mint a nagy testvére. Kapóra jött az új típus, amely megfelelt
elvárásainknak, annak ellenére, hogy ez a
legkisebb a szérián belül. Eddig jó tapasztalataink vannak vele.
Jelenleg ebben a teremben még nincs intelligens fényvetô, de ezen a késôbbiekben
változtatni szeretnénk. Ide is telepítettünk 6
LED gépet. A fényvetôpark azonos a nagytermivel, azzal a különbséggel, hogy itt 800 Wos aszimmetrikus háttérderítôket használunk.

A terem hangtechnikája
A keverô a régebben vásárolt Yamaha LS9-16
digitális hangpult, amelyhez 2 db Nexo
NXAMP4x1 erôsítô csatlakozik, ezekhez 6 db
Nexo PS 10-et és 2 db Nexo LS 500 sub
hangfalat csatlakoztathatunk. A hangfalakat
a terem elrendezéséhez igazítva helyezhetjük
el a karzat korlátjához rögzített, állítható
❯
konzolokon.

Fotók: Mészáros Zsolt

sünkre – hangerôben és hangminôségben is
felülmúlja az elôdjét.
A színházterem vizuáltechnikája is sokat
fejlôdött, egyrészt kiépült egy CAT 5-ös kábelhálózat, amelyen keresztül GEFEN gyártmányú átalakítók segítségével VGA-jeleket
továbbíthatunk; másrészt sikerült egy nagy
fényerejû, ugyanakkor elfogadhatóan csendes projektort beszerezni. Ennek különös jelentôségét az adta, hogy a nyitó elôadás
meghatározó része a projektoron alapult.
Sokkal többrôl volt szó, mint egyszerû háttérvetítésrôl, a szereplôk folyamatosan ki- és
beléptek a kép két oldalán, ezért a legkisebb
hiba sem volt elfogadható. Mindannyian izgatottan vártuk a komplett rendszer bemutatkozását, ami a bemutató elôtt 2 héttel valósult meg. Minden jól mûködött. A Panasonic PT-DS 100XE DLP projektor 10 600 ANSI
lumen fényereje elég erôs ahhoz, hogy ne
kelljen a világítás fényerejét túlzottan csökkenteni. Természetesen vigyázni kellett arra,
hogy direkt fény ne kerüljön a vetítôfóliára,
de a világos felületekrôl rávetülô reflexek már
nem oltották ki a vetítést. Nagyon lényeges
szempont volt az eszköz zajszintje is, mivel a
projektort – a nézôk feje felett – az egyik világítási tartón helyeztük el. Ebbôl a szempontból is jól vizsgázott a készülék, mert halk
mûködésével nem zavarta a közönséget az
elôadás élvezetében. Mindezt azért hangsúlyoztam ennyire, mert ezzel a projektorral
még a forgalmazónak sem volt tapasztalata.
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WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ

❯

Mikrofonok csatlakoztatását mobil stage
boxok, és analóg csoportkábelek segítségével oldhatjuk meg.
Ennek a teremnek is nagyon jó lett az
akusztikája, a régebbi Nexók várakozáson felül teljesítenek itt, pedig korábbi helyükön,
az étteremben nem voltunk elégedettek velük. Itt annak ellenére, hogy sokkal nagyobb
térfogatot kell betölteniük, összehasonlíthatatlanul jobban szólnak. Mindez azt bizonyítja, hogy ilyen beruházásoknál létfontosságú
az akusztikai tervezô bevonása.

Az átépítést megelôzôen ebben a teremben
fix emelt nézôtér volt, és kisebb kamara-elôadásokat játszottunk benne. Ez a jelenben is
így van, azzal a különbséggel, hogy a nézôteret két ember könnyen a falhoz betolhatja,
és így a próbákhoz már elegendô hely van.
Megoldható a teljes elsötétítés, de mivel az
egyik fal szinte teljesen üveg, így a színészek
természetes fényben is próbálhatnak.
Visszakerült a mennyezetre a korábban
használt csôraszterszerkezet, erre vannak felfüggesztve a reflektorok és a hangfalak. 24
db Logen dimmer mellett, 2 x 4 áramkörnyi
„kínai” dimmert is ide telepítettünk (egy jogelôd öröksége), a vezérlésrôl egy Compulite
Photon gondoskodik. A fényvetôk Selecon
Acclaim 650 W-os PC-k és fresnelek, ETC SF
Juniorok, ETC Parnel hasonmások, ADB 1 kW
PC-k és itt is használunk 4 db ETC Led reflektort.
A hangpult egy Yamaha 01 V, amihez
most 4 db HK Audio DART hangfalat csatlakoztathatunk. Ezek aktív eszközök, amelyeket
monitornak és PA hangfalnak is használhatunk. Beszerzésükkel az volt a célunk, hogy ki
tudjuk váltani ebbôl a terembôl a Nexókat
anélkül, hogy a hangzás számottevôen romlana. Számításaink beváltak, a HK-k igazi
„svájci bicskák”, mivel közvetlenül csatlakoztathatunk hozzájuk mikrofont és vonalszintû
jelforrást, amit még keverhetünk is. Kiállításmegnyitóhoz, vagy más kisebb technikai
igényû feladathoz megfelelnek, nagyon jó
ár/minôség aránnyal rendelkeznek.

Az utolsó „játszóhely” az étterem
Színházunk igazgatójának, Jordán Tamásnak
nagyon fontos, hogy a színház több legyen,
mint elôadások helyszíne. Azt szeretné, ha
találkozóhely egyfajta városi agora lenne,
ahol napközben is zajlik az élet. Azoknak a
rendezvényeknek, amelyek ezt a funkciót
erôsítik, ad otthont az étterem.
Az egyik sarokban helyezkedik el egy 5 x 5
méteres színpad, amely felett technológiai
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Fotó: Mészáros Zsolt

A stúdió/próba terem

Tévéstúdió

rácsszerkezet tartja a reflektorokat, a motoros vetítôvásznat és a projektort.
Az épületben ez az elsôdleges koncerthelyszín, ezért egy kellôen nagy hangnyomásra
képes hangrendszer kialakítása mellett döntöttünk. A terem sajnos nem elég magas, és
az átépítés során az akusztikája sem javult
(ide nem készült akusztikai terv), ezért olyan
hangfalat kerestünk, amely elég irányított
ahhoz, hogy minél direktebb lesugárzásra legyen alkalmas. Választásunk a Meyer Sound
klasszikus darabjára az UPA-ra esett, amelyhez 1-1 db USW sub tartozik. Keresztváltónak egy Meyer Sound LD-2 processzort használunk.
A rendszer központja egy 32 csatornás Yamaha LS 9, amelytôl analóg csoportkábel vezet a színpadig. A monitorrendszert itt is 6
db Nexo PS 10 alkotja.

Televízió- és hangstúdió
Új lehetôségeket biztosít számunkra ez a két
terem, amelyhez egy közös vezérlôhelyiség
tartozik. A tv-stúdióban forgattuk Az ember
tragédiájához szükséges videoanyagokat
green box technikával. A teremben technológiai rácsszerkezet és három ívelt függönypálya került kialakításra. A függönyök speciális zöld és kék színûek (green és blue box), és
van egy semleges fekete függönygarnitúra
is. A forgatáshoz vásároltunk színben azonos
zöld színû PVC szônyeget is. A világítást a
színház meglévô eszközeivel oldottuk meg, a
videotechnikát pedig béreltük a forgatás idejére. A jövôben szeretnénk itt saját gyártású
mûsorokat készíteni, de ehhez még számos
eszköz beszerzése szükséges.
A hangstúdióba sikerült beszereznünk a

legszükségesebbeket. Egy nagy membrános
Studio Projekt C1-es mikrofont, egy RME Fireface 800-as külsô hangkártyát 2 db Genelec
8040 AP-as stúdiómonitort és egy DELL számítógépet a szükséges szoftverekkel és egy
ART fejhallgató-erôsítôt Audio Technika fejhallgatókkal. Ezzel a rendszerrel tudjuk rögzíteni és szerkeszteni az elôadásokhoz szükséges hanganyagokat. A felvételi helyiségben
elfér egy komplett dobfelszerelés is, így soksávos technikával képesek vagyunk nagyobb
zenekarok felvételére is. A vezérlô és a felvételi helyiség között nagyméretû szigetelt
üvegablak biztosítja a vizuális kapcsolattartást.
Mindhárom helyiség akusztikai burkolatot
kapott, lényeges volt, hogy mindenhol jól
kontrollálható legyen a teremakusztika. Az
elkészült felvételek azt bizonyítják, hogy a
kitûzött célt sikerült megvalósítani.
Végül néhány záró gondolat: 2011. január
21-én volt a színház átadása és Az ember tragédiájának a premierje. Ma 2011. április vége van. A próbaüzem lezárult. Az átadás óta
nem volt olyan mûszaki meghibásodás,
amely elôadást veszélyeztetett volna.
Köszönet illeti mindazokat, akiknek igényes munkájuk eredményeként Szombathelynek végre állandó kôszínháza lett.
Mind az építészeti, mind a technológiai kivitelezô cégek nagyon lelkiismeretesen,
gyorsan és magas színvonalon végezték
munkájukat, annak ellenére, hogy rendkívül rövid idô állt rendelkezésükre. Az építkezés során példaértékû együttmûködésnek lehettünk tanúi.
Simon Ottó
fôvilágosító, hangtárvezetô

SzínházTechnikai Fórum 2011.
Színháztechnikai találkozó
és továbbképzés

Békés Megyei Jókai Színház

Szakmai elôadások és termékbemutatók
Színházi Mûszaki Vezetôk Országos Találkozója
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség éves rendes közgyûlése
A Jókai Színház IBSEN Stúdiószínházának bemutatása

2011. május 18–20.

Részletes program a www.msztsz.hu honlapon

KIÁLLÍTÁS

Mesés Kelet mesés bábjai
Jávai vajang bábok - Kiállítás a Budapest Bábszínház Koós Iván Galériájában
A vajang az indonéz szigetvilágban és ezen
belül elsôsorban Jáván népszerû. A legjellegzetesebb formája az árny- és bábjáték. A vajang elôadások a jávai kultúra egészét áthatják. Nem csak szórakoztatják a közönséget,
hanem életben tartják a helyi kulturális örökséget is.
Az elôadásokon színre kerülô történetek
legfôképp az ôsi indiai eposzok a Mahábhárata és a Rámájana eseményeibôl merítik témájukat. Jáván a helyi hagyományokkal az
indiai eposz számos változata alakult ki és
elevenedik fel ma is estérôl estére a vajang
bábelôadásokon. A történetek szereplôi alapvetôen az istenek világából valók. Kalandjaikban mégis a jávai emberek hétköznapjai elevenednek meg. Az elôadások során megis-

merhetjük a nagy eposzok jelentését és erkölcsi tanításait.
A kiállításon látható bábok: vajang golek.
A vajang golek: fából készült plasztikus, pálcás bábokkal elôadott bábjátékot jelent. A
vajang elôadások központi alakja a vajang világát életre keltô bábmester, a dalang. Egyedül mozgatja és szólaltatja meg a történetben szereplô összes bábot. A játékát zenészek és énekesek kísérik.
A kiállításon bemutatott bábok, NyugatJáváról származnak, a Hopp Ferenc Keletázsiai Mûvészeti Múzeum Zboray-gyûjteményének értékes darabjai.
A bábkiállítás június 15-éig tekinthetô
meg.
Kárpáti Imre
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KIÁLLÍTÁSOKRÓL

Színházi tárgyú kiállítások
a Budapesti Tavaszi Fesztiválon

Jezsuita színpadkép
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Bagossy: Molière Úrhatnám polgár (Vígszínház, 2007)

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet három kiállítással készült a Budapesti
Tavaszi Fesztiválra.

elô- és háttérfüggönyök, térkompozíciók találhatók a gyûjteményben. A jelenlegi kiállítás a gyûjtemény elsô teljes bemutatója.

Budapesti Történeti Múzeum

Bajor Gizi Színészmúzeum

Az Illúziók birodalma címmel jezsuita iskoladrámák színpadképei, látványtervei láthatók. Az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet szcenikai gyûjteményében levô
mûtárgyegyüttes, képzômûvészeti, színháztörténeti anyaga a világon egyedülálló barokk rajzok és metszetek 106 darabos kollekciója. A jezsuita díszlettervekbôl Európában
alig 15-20 darab található. Ez a magyar barokk színpadterv-gyûjtemény a világ szellemi
örökségének kiemelkedôen fontos mûvészeti, színháztörténeti dokumentuma, páratlan
érték.
Az 1700-as évekbôl származó jezsuita iskoladrámák elôadásainak díszlettervei, kelléktervei, színpadi tereinek metszetei, kerti architektúraképeinek színes festményei, ceruzarajzai, tusrajzai, jó minôségû rongypapíron
láthatók a kiállításon. E kivételes gyûjteményre az 1990-es években figyelt fel a nemzetközi kulturális világ. Európában ez az egyetlen
ilyen nagy számban fennmaradt korabeli
anyag. A gyûjtemény 1965-ben a Storno
Gyûjteménybôl vásárolta meg az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet.
Több mûvész kezétôl származó rajzok,
metszetek tartalmilag sokszínû képet mutatnak. Díszlettervek, jelmezrajzok, kelléktervek,

Vendégünk a színház címmel Bagossy Levente díszlettervmakettjeinek kiállítása tekinthetô meg. Az alkotó vendégeként egy
sajátos tervezôi mûterembe nyerünk bepillantást a kiállításon. Több elôadás, közöttük
számos díjnyertes alkotás, színpad makettje
van kiállítva és úgy installálva, mintha Bagossy Levente mûtermében járnánk. A kiállítás során láthatjuk az alkotói folyamatot, az
elsô vázlatrajzoktól a megvalósult elôadások
látványáig. Makettek mutatják be a tervezô
díszletelképzeléseit, kiegészítve rajzokkal,
munkafotókkal. A látogató számára nagy élmény a makettek precíz, valósághû kivitelezése. Egy részük mûködés közben mutatja be
a színpadteret, kicsiben tárja elénk a megvalósuló elôadás látványát.
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Makettek a kiállítóteremben

Szintén a Bajor Gizi Színészmúzeumban a
Színház boldogtalan szerelmesei címmel a
Thália Társaság történetét bemutató kiállítás
látható. 1903 ôszén három fiatalember, Lukács György, Benedek Marcell és Bánóczi
László olyan kísérleti színházat hozott létre,
amely addig hiányzott Budapest színházi palettájáról. Mûvészeti irányítónak a Nemzeti
Színház ifjú rendezôjét, Hevesi Sándort kérték fel, és megalapították a Thália Társaságot. Az új színházi együttes a magyar színjátszás nyugati mintára történô megújítását
tûzte ki célul. Kortárs európai szerzôk munkáit ismertették meg a magyar közönséggel.
Rövid, négyéves fennállásuk alatt szinte kizárólag ôsbemutatókat tartottak.
A századelô e haladó színházi mozgalma a
nyugat-európai kortárs színházmûvészet
eredményeinek meghonosításával meghatározta a következô évtizedek magyar színjátszását. A kiállítás a Thália Társaság fennmaradt dokumentumai – fényképek, kéziratok,
színlapok, grafikák – mellett bemutatja a magyar színházi életre gyakorolt hatását is. A kísérletek továbbélését az általuk tartott ôsbemutatók utóéletét is láthatjuk. Színháztechnikai érdekesség két festômûvész kiállított
díszletterve: Gulácsy Lajos, Tadema: A láthatatlan kormányos címû színdarabjának 1905ös, és Márffy Ödön, D’Annunzio: A holt város
címû elôadásának 1907-es bemutatójához
tervezett díszletképe.
Kárpáti Imre

IN MEMORIAM

Elhunyt

Csányi Árpád díszlettervezô

Életének 82. évében – hosszú betegség után – elhunyt Csányi Árpád Jászai Maridíjas, érdemes és
kiváló mûvész.
Csányi Árpád
Medgyesegyházán
született
1929. november
23-án. Budapesten az Iparmûvészeti Fôiskola díszlettervezô
szakán tanult Oláh Gusztáv növendékeként.
1954-ben kapott diplomát, 1956-ig a Fôvárosi Operett Színháznál dolgozott. A szakmai
gyakorlat megszerzése céljából 1956-ban a
Debreceni Csokonai Színházhoz szerzôdött.
Itt alkalma volt minden drámai mûfajban
dolgozni. Ezt követôen 1968-tól 1989-es
nyugdíjba vonulásáig a budapesti Nemzeti
Színház tagja, tervezômûvésze volt. Gyakran

tervezett meghívott vendégként különbözô
hazai (Madách Színház, József Attila Színház,
Gyulai Várszínház, szolnoki, pécsi, szegedi,
egri, békéscsabai, kecskeméti, gyôri) és külföldi (Tbiliszi, Taskent) színházak számára.
Számos hazai és külföldi szcenográfiai kiállításon szerepelt résztvevôként és kiállításrendezôként. Rész vett a Páragai Quadriennálékon, a miskolci, újvidéki triennálékon, a
Mûcsarnok Dráma és Tér, a Vigadó Galéria
Mesterkurzusok címû kiállításain. Egyéni kiállítása volt a Várszínházban, Gyulán, Debrecenben, Bécsben, Tokióban és 2005-ben az
új Nemzeti Színházban.
Alkotásait festôiség, cselekményt, kort, gondolatokat, érzéseket kifejezô konstruktív térépítkezés jellemezte. Sokat dolgozó, pontosságáról és ügyszeretetérôl ismert, megbecsült
díszlettervezô volt. Csodálatos átéléssel hozta
egyensúlyba a mûvészi megjelenítést és a színháztechnikai adottságokat. Egyaránt tervezett
klasszikus és modern elôadásokhoz színpadte-

ret. Nagy empátiával hangolódott rá a rendezôi elképzelésekre. Számos iskolateremtô színházi rendezô munkatársaként dolgozott, mindenkivel megtalálta a közös hangot.
Munkássága elismeréseként kétszer is
megkapta a Jászai Mari-díjat (1960, 1976.)
1978-ban érdemes mûvész, 1986-ban kiváló
mûvész lett. Pályafutása alatt több mint 430
elôadás díszletét tervezte. Nyugdíjba vonulása után díszletterveit, makettjeit az Országos
Széchényi Könyvtárban helyezte el.
Kárpáti Imre

Faust, Csányi Árpád díszletterve, 1977
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PRÁGAI QUADRIENNÁLÉ, 2011

PQ 2011 Prágában

Lucy Orta – Fallujah, 2007

Fiatalok, figyelem! Idén június 16. és 26. között rendezik meg a 12. Prágai Quadriennálét,
a már több mint 40 éves múltra visszatekintô
szcenográfiai és színház-építészeti világkiállítást. A programot új névvel hirdették meg
(Quadrennial of Performance Design and
Space), kifejezésre juttatva ezzel a kiállítás témájának kibôvülését a tágabban értelmezett
elôadó-mûvészeti látványtervezés szakterületeire is. Az PQ 2011 mûvészeti koncepciója a
szcenográfiát egyfelôl teljességében, mint interdiszciplináris mûvészetet, az elôadások
komplex vizuális tervezésének mûvészeteként
összes szakterületeit bemutatva állítja elénk.
Másfelôl mint intermediális mûvészeti ágat
közelíti meg, amely a saját vizuális és térképzési eszközein túlmutatva teremt kapcsolatot
képzômûvészet és elôadó-mûvészet között,
olyan új mûvészeti formákat olvasztva az elôadói gyakorlatba, mint a videomûvészet és
más elektronikus mûvészetek. Ez a határozott
irány a kiállítóktól is koncepcionálisan összefogott és egységes installációkat követel.
A PQ 2011 kiállítása három szekcióra tago-
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zódik. A Nemzeti szekció a Cseh Nemzeti
Galéria egyik épületében a Veletržní Palotában kap helyet, és 10 000 m2-en mutatja be
több mint hatvan nemzet és régió innovatív,
az elmúlt hat évben készült szcenográfiai
munkáit, kiegészülve interaktív bemutatókkal, elôadásokkal, beszélgetésekkel. Többek
között Małgorzata Szczęśniak (PL), Jan Pappelbaum (DE), Es Devlin (UK), Mark Friedberg (USA), Richard Gough (UK), Alan Read
(UK), Christoper Baugh (UK) részvételével.
A Színházépítészet és technológiák szekció
külön helyszínen, a Prague Crossroads névvel illetett, a deszakralizált Szent Anna-templom átalakított épületében lesz berendezve.
Több mint harminc nemzet fog bemutatkozni Óceániából, Amerikából, Európából, Afrikából, Ázsiából és a Közel-Keletrôl. A szekció
kiemelt témájának („Élô Tér – Akcióban lévô
Színházépítészet”/ Live Space – Theatre Architecture in Action) feltárását segíti majd a
kiállítás mellett az alternatív elôadási terekkel
foglalkozó videomunkákat bemutató Média
Torony, és a Nyitott Mûhely mint elôadások

és viták helyszíne. Meghívott elôadók lesznek
többek között: Richard Sennett (USA), Marvin Carlson (USA) és Arata Isozaki (JP) is.
Az Oktatási szekcióban díszlet- és jelmeztervezô iskolák diákjainak munkáiból mutatnak
be szabadon választott témákban, szintén a
Nemzeti Galéria termeiben. Ennek társrendezvénye a Scenofest, a PQ és az OISTAT (Szcenográfusok, Színházépítészek és Technikusok
Nemzetközi Szervezetének) közös szervezésében létrejövô diákprogram, amely meghívott
bemutatókkal, mûhelyfoglalkozásokkal és elôadásokkal várja a nemzetközi fiatalokat a díszlet, jelmez, rendezés, videomûvészet, fény- és
hangtechnika, báb-, objektumszínház és divatmûvészet témakörökben.
A Veletržní Palotában lesznek látogathatók
az egyéni alkotók által beadott munkákból
válogatott Portfóliótár, és a Pecha Kucha
Nights beszélgetôestek is.
Az idei PQ három új kísérôprogrammal erôsíti törekvését, hogy segítse a különbözô elôadó-mûvészeti szakemberek találkozását és
párbeszédét. Extrém kosztümkiállítást rendez-

nek, amelyre szokatlan, alternatív anyagokból,
vagy hagyományos anyagokból, de szokatlan
módon készített jelmezekkel lehet jelentkezni.
Külön hangosítással és világítástervezéssel
foglalkozó programot szerveznek a Nová
Scéna Színházban június 19. és 23. között.
A Jennifer Tipton, Enrico Bagnoli, és Willie
Williams munkásságával foglalkozó kiállítás
és az interaktív hangbemutatóknak szentelt
Sound Kitchen mellett olyan szakemberek
tartanak majd elôadásokat, mint: Tod Machover (USA), Scanner (UK), Hans Peter
Khun (DE); Felice Ross (IL), Olaf Winter (DE),
Arjen Klerkx (NL) és Francisco Aleu Riera (SP).
Az elôadók és a nézôk közötti határvonal átlépésével foglalkozó, válogatott interaktív elôadásoknak helyet adó „fegyelmezetlen program”-ot indít a PQ Intersection Project néven,
„Intimitás és Látványosság” (Intimacy and
Spectacle) alcímmel. Ennek központi eleme a
Cseh Nemzeti Színház és a Nová Scéna Színház között elhelyezkedô Piazettán felépülô 30
fehér-fekete kockából álló labirintus. Ezt a teret fogják belakni a kisebb elôadásokkal, interaktív játékokkal készülô mûvészek. A személyesen megszólított látogatók innen kiindulva
Prága más pontjain is találhatnak a köztereket
átfogalmazó intim hangulatot árasztó, vagy

esetleg kihívó, látványos installációkat. Ebben
a témakörben mutatják be Philip Glass kortárs
operáját, a Jean Cocteau regényét feldolgozó
Rettenetes gyerekeket a Cseh Nemzeti Színházban, és a Krétakör jp.co.de címû kísérleti,
élô elôadással kísért filmvetítését a Právo lebontásra váró volt nyomdaépületében.
A magyar részvételt az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, mint a PQ hivatalos szakmai lebonyolítója koordinálja. Az
installációkat 2010 januárjában – még a tragikus hirtelenséggel elhunyt Vargha Mihály
részvételével – nyert pályázatuk alapján az
Árvai György, Csanádi Judit, Horgas Péter,
Medvigy Gábor alkotócsoport állítja össze B.
Nagy Anikó kurátori vezetésével. „A közös
arculatban összeérô három installáció vetített tartalommal feltölthetô felületeket ad,
amelyeken a kortárs magyar elôadó-mûvészet tér- és eszközhasználati határokat átlépô
látványtextúráit mutatjuk be.” – idézet B.
Nagy Anikó kurátori koncepciójából.
A Nemzeti szekció az alkotócsoport egyik
eltûnt tagja, Bodza W. Mihály, munkássága
emlékének lesz szentelve. Az Oktatási szekció
anyaga a MKE Látványtervezô Tanszék, Intermédia tanszék, a KE Mûvészeti Kar, a BME
Építészmérnöki Kar, Építômérnöki Kar, a

MOME Építész Tanszék, Vizuális Kommunikáció Tanszék, a SZFE Film- és Televízió Fôtanszak, a NYME Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Mûvészeti Intézet és a PTE Pollack
Mihály Mûszaki Kar diákjainak munkáiból
fog összeállni. A Színházépítészet és technológiák szekció installációja négy téma köré
csoportosítva foglalkozik majd olyan elôadói
helyszínekkel, amelyek eredetileg nem színházi funkcióra épültek: lakásszínházak, volt
ipari épületekben kialakított elôadások,
összmûvészeti helyek (Sirály, A38, Fogasház,
Tûzraktér) és a Krétakör társulat elôadóhelyei.
A PQ szervezôinek további elôremutató kezdeményezése az E-scenographer online regisztrációhoz kötött ingyenes szolgáltatása, amely
egy információs közösség létrehozását célozta
meg díszlet- és elôadó-mûvészeti látványtervezés, valamint színházépítészet témakörökben.
A már több mint 10 000 címre továbbított hírlevél mellett a díszlet- és jelmeztervezést oktató
mûvészeti iskolák adattára és a szakmai anyagok gyûjteménye is elérhetô a rendszeren belül.
További információk: www.szinhaziintezet.hu,
www.pq.cz
Ekler Zsófia

RENDEZVÉNYTECHNIKA

Tízéves

a Millenáris
A Millenáris (korábbi nevén Millenáris Park) a magyar
fôváros és az ország egyik legjelentôsebb kulturális
központja. Az idén tízesztendôs intézmény fennállása
során számos nagy rendezvényt, elôadást, koncerteket és kiállítást tartott, eközben lehetôségei szerint
fejlesztette rendezvénytechnikai szolgáltatásait.
Napjainkban is egyike a legjobb személyi és tárgyi feltételeket nyújtó rendezvényhelyszíneknek.

1982 nyarán, mint ifjú fôiskolás, még a Ganz
gyárban kellett letöltenem az akkor még kötelezô egy hónap termelési gyakorlatot. Akkori munkahelyem a gyáron belül az úgynevezett galvanizálóterem – a mai Millenáris
Fogadó – volt, ahol a Paksi Atomerômû 4-es
blokkjába telepítendô generátor állórészét
szigeteltük. Akkor magam sem gondoltam,
hogy 2000-tôl ugyanitt rendszeres látogatója lehetek egy majdani, ragyogóan átalakított kulturális központnak. A múlt században
Ganz Ábrahám által a Pesti Hengermalom területén alapított vasöntödébôl fejlesztették ki
a késôbbiekben a magyar ipartörténet nemzetközi hírû gyáregységét. Az épületek áttervezôi 2001-ben Figyelô Építészeti Díjban részesültek, a mûemléki gyárcsarnokok újraformálásáért a Millenáris Park építészeti kialakítása 2002-ben Europa Nostra-díjat kapott.
Az épületkomplexum egy füves területekkel és tavakkal tarkított zöldövezeti parkban
fekszik.
A park lehetôséget biztosít alternatív szabadidôs és pihenô tevékenységeknek, illetve
programok kültéri fogadására is. A parkot a
látogatók a pihenésre szabadon használható
füves területek nagysága és kulturált kialakítása miatt különösen kedvelik, az egész környék oda jár sétálni, szórakozni és szemlélôdni.
A programokat a város és az ország csaknem minden szegletébôl látogatják, turisták
számára ez az egyik fontos fôvárosi látványosság.

A Fogadó, az elsô elkészült épület

A régi szerelôcsarnok ma már színházterem és stúdió

A Fogadó
A Fogadó (a G épület) a harmincas években
épült gépjavító, galvanizálóüzem 2001. február 1-jén nyitotta meg kapuit a Millenáris
Park elsô elkészült épületeként. Jelen állapo-
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A Teátrumhoz csatlakozó Szabadtéri Színpad harangjátékkal

házi elôadások, kisebb konferenciák, filmvetítések számára használható.

A Teátrum

A Teátrum színpadán a Parov Nikola kvartett

A stúdió számos sikeres elôadás helyszíne, színpadon a Holdviola lemezbemutató koncertje
2010 karácsonyán

A pihenésre csábító park és a Csodák Palotája

tában is megôrizte ipari jellegét, belmagassága kihasználásával három szinten mûködtethetô, így igen sokféle produkciót képes befogadni. Koncerteknek, gyermek- és családi
programoknak, stúdiószínházaknak és kamarakiállításoknak ad otthont.
A Földszint összterülete 503 m2, 300 ülô

vagy 600 álló vendéget tud befogadni. Elsô
szintje galériaszerûen csatlakozik a földszinthez, egyik oldalon található a Pódium és a
Kávézó. A Padlás a Fogadó második szintjén
helyezkedik el, a többitôl különálló helyiség,
amely a Pódiumon keresztül és az oldalsó külön bejáraton közelíthetô meg. Kamaraszín-

A Teátrum (E épület) a régi és új stílusokat érdekesen ötvözô, a korábbi, hétezer négyzetméter alapterületû szerelôcsarnokból átalakított épület, melyhez a Parkra nyíló hangulatos, 200 négyzetméteres Szabadtéri Színpad
félkörívû színpadával és lelátója kapcsolódik.
A födémszerkezeten egyedi harangjáték található: a szerkezet különlegessége, hogy hasonló fejlesztésû berendezés egész Európában csak két helyen mûködik. A Millenáris
Teátrum elôtt elhelyezett elektronikus vezérlésû szabadtéri harangjáték naponta ötször,
délelôtt tíz órakor, délben, délután kettôkor,
négykor és hatkor csendül fel. Az elektronikus vezérlésû, hangszerként is alkalmazható,
szabadalmaztatott berendezés hatvan kisebb-nagyobb, Hollandiában készített harangból áll. Koncertet is adhatnak vele,
ugyanis egy billentyûzettel összekapcsolva is
meg lehet szólaltatni.
Ez az épület külsôleg csak részben ôrizte
meg eredeti formáját. A volt háromhajós
szerelôcsarnok középsô traktusában, mint
egy ház a házban, található a modern digitális technikákkal felszerelt tv-stúdió, színház- és koncertterem. A stúdió két oldalán
kihúzható lelátók készültek, így igény szerint akár 750 fôre bôvíthetô a férôhelyek
száma. A 890 négyzetméteres stúdióhoz
egyik oldalon a közönség helyiségei, a ruhatár és a büfé, a másik oldalon a kiszolgáló
helyiségek csatlakoznak. Az épület emeleti
szintjein találhatók a színészi és statisztaöltözôk. E terem álló és ültetett fogadások,
mûsoros estek, konferenciák, filmszemlék
helyszíne.
A tv-stúdió 2001 óta áll a magyarországi
és európai televíziós csatornák rendelkezésére. A stúdiótér a kezdetektôl igen kedvelt
helyszín a különbözô mûfajú és technikai
igényû televíziós mûsorok készítôinek körében. Ötödik éve innen közvetítik élôben a
Fonogram Díjátadó Gálát, itt készült a Mindentudás Egyeteme, az MTV Music Award
2009, a NévShowR, A tv ügyvédje, a Cimbora, számos tehetségkutató televíziós
mûsor.
A mûsorgyártási igények növekedésének
következtében elkerülhetetlenül szükségessé
vált a berendezésparknak a korábbi rendszertechnikára épülô bôvítése és korszerûsítése.
A 2007-ben megkezdett, átgondolt fejlesztéseknek köszönhetôen a Millenáris kilépett a
mûtermi korlátokból: az egész kulturális
centrum komplex televíziós felvételi hellyé
❯
vált.
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A Fogadó épületét triax kábelekkel kötötték be a Teátrum vezérlôjébe, kiépült a hangés utasító rendszer is, ezzel a Teátrum mellett
a Fogadó épülete is alkalmassá vált televíziós
mûsorok közvetítésére. Létrehoztak egy mobil rögzítô egységet, amely a Millenáris teljes
területén önállóan dolgozó 1–5 kamerás kevert adásanyagot a vezérlôbe juttathatja. Jelenleg tehát a Millenáris egy több helyszínû
televíziós komplexum, ahonnan egyszerre
több helyszínrôl lehet élôben közvetíteni,
akár a B épületben található Green Box stúdióból is.
A Millenáris Stúdió videotechnikai kiépítettsége megfelel a jelenlegi televíziós elvárásoknak. A stúdió videojel-feldolgozása teljes
egészében soros digitális rendszerû, az ITU-R
601 nemzetközi szabvány ajánlásainak megfelelôen. 10 Philips és GrossValley kamera
van rendszerbe állítva, amelyek 16:9-es képaránnyal is tudnak digitális felvételt készíteni.
A külsô forgatásokhoz egy Sony DVCam
390-es kamera áll rendelkezésre. A videovezérlô központi eleme a Philips gyártmányú
DD35-2 soros komponens videokeverô, a
neves referenciákkal rendelkezô, klasszikus
DD-sorozat egyik frissen újratervezett darabja. A berendezés alapkiépítésben 32 bemenettel rendelkezik, amelyekbôl a jelenlegi
rendszer 14 bemenetet használ. A fennmaradt tartalék bementek száma kicsit túlméretezettnek tûnhet, de mivel ebben a kategóriában, gyártóktól függôen, általában 12/24
vagy 16/32 bemenet az általánosan elterjedt
kiépítés, a választás indokolt. A kor változó
elvárásainak megfelelve a stúdió 2008-ban
egy Thomson/GrassValley videoszerverrel
bôvült, ami mind bejátszási, mind rögzítési
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feladatokra alkalmas. A vezérlôben a három
Digital Betacam, egy Betacam SP rögzítô, valamint a K2 szerver 4 csatornát tud valós idôben rögzíteni. A szerver összeköttetésben áll
a stúdióhoz tartozó utómunka-állomásokkal,
ahol Apple Final Cut Pro non-lineáris utómunka-állomásokon lehet elvégezni az utómunkálatokat.
A stúdió hangrendszere a kor követelményeinek megfelelôen tartalmaz analóg és digitális eszközöket, illetve kombinált digitális/analóg alapra épül. Az hangvezérlô központi eleme egy SONY DMX-R100 digitális
hangkeverô, erre kapcsolódnak mikrofonok,
illetve a különbözô professzionális bejátszó
berendezések. A teremhangosítást három
éve már egy Yamaha M7CL digitális hangkeverô is szolgálja.
A stúdió világítástechnikai megoldásai
egyedülállóak, nagy rugalmassággal, gyorsan lehet beállítani egy-egy produkció alapvilágítását (a show világítást a produkciók
hozzák magukkal). Új ETC Congo Junior
fénypult vezérli a világítótesteket, bôvült a
mozgókengyeles lámpapark, és LED-es derítô lámpatestek álltak üzembe.
A Millenáris Stúdió jelenleg az egyik legköltséghatékonyabban mûködtetett televíziós stúdió Magyarországon. Összeszokott,
szakmailag felkészült személyzet mûködteti,
saját gyártású produkciókat is vállalva. Ilyen
volt például a Camera Hungária-díjas Teknôc
a láthatáron, hatvannál is több gyermekszínházi közvetítés, és a TérErô néven készült 12
részes kortárs képzômûvészeti sorozat is.

A Nagycsarnok
Az 1911-ben épült két gyárépület részleges

lebontásával és a kettôt összekötô modern
épület hozzáadásával alakult ki a kiállítócsarnokok (B épület) impozáns együttese.
A Nagycsarnok (B épület) hatalmas belmagasságával, és az ezt kihasználó több szint kiépítésével impresszív látványt nyújtó mûemlék épület. A kiállítási csarnok kiváló helyszíne
különbözô rendezvényeknek kiállítások,
koncertek, filmforgatás, konferencia, céges
rendezvények számára. Hasznos kiállítási területe: 4590 m2.

A Kiscsarnok
A Kiscsarnok (D épület) a Millenáris legöregebb
épülete. Eredeti méretét rossz állapota miatt
nem lehetett megtartani. Hatalmas üvegfalával szervesen kapcsolódik a Parkhoz, 2005
szeptemberétôl a Csodák Palotája helyszíne.
Látványos, szórakoztató, közérthetô és átélhetô módon mutatja be a természet törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentô világát – nem csak gyerekeknek. Az Interaktív
tudományos kiállítás az egész családnak maradandó élményt nyújt. A Kiscsarnok része a
D elôadóterem 100 fôs beépített emelkedô
nézôtérrel, beépített technikával (kivetítô,
vászon, hangosítás stb.), amely elôadások,
konferenciák vagy sajtótájékoztató megszervezésére használható.
A Millenáris fennállása elsô tíz esztendejében az értékek, a kultúra kiváló közvetítôje
lett, a minôségi rendezvények méltó helyszínévé vált. A képzett és tapasztalt szakembergárda, az épületek, a technikai eszközök és
adottságok, a park, és a környezet minden
lehetôséget megad arra, hogy mindez a következô évtizedekben is így legyen.
Zsidei János „Zsono”
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Fényvezérlô pultok
cseréje
Mostanában elég sok helyen került sor a
fényvezérlô rendszerek cseréjére, ezek egy
részénél jelen lehettem, és a tapasztalatokat
szeretném megosztani az érdeklôdôkkel.
Hogy miért épp most sûrûsödtek ezek az
események, azt elég nehéz meghatározni.
Volt, ahol a régi pult annyira megöregedett,
hogy már nem volt célszerû tovább javítgatni. Vannak olyan (szerencsés) színházak, ahol
a megnövekedô igények rónak olyan feladatot a rendszerre, hogy már csak egy nagyobb teljesítményû vezérlés tudja kiszolgálni. Olyan eset is elôfordul, ahol az eredeti
pult nem tudta beváltani a hozzá fûzött reményeket, és jó néhány szoftverfrissítés után
sem tudott megfelelô szintet elérni, így végül
cserére szorult.
Természetesen ezen okok kombinációi is
elôfordulhatnak, az a legritkább eset, amikor
annyira jó gazdasági helyzetben van egy
színház, hogy az elkölthetô pénzeit ilyen beruházásokba tudja fektetni.

Konkrét esetek tapasztalatai
Nézzük, milyen pultcserékben volt szerencsém részt venni, és ezek milyen gyakorlati
tapasztalatokkal jártak.
Egy rövid bekezdésben essen szó a már
korábban leírt vígszínházi pultcserérôl. Erre
lassan egy éve, nyáron került sor, és az oka
a megnövekedett igényekhez igazodó vezérlési kapacitás kiépítése volt. A színház eredeti COMPULITE pultja egy „kisebb csavar”
után került cserére, azóta egy ETC EOS üzemel az egyre rutinosabb személyzet keze
alatt. (A részletes beszámoló a SZÍNPAD
2010/3 számában olvasható.) Az esettel
kapcsolatban nagyon fontos megemlíteni a
cikk keretes írásában Böröcz Sándor által
megfogalmazott problémát: Nagyon fontos
dolog az adataink védelme, különös tekintettel a számítógépes vírusokra. A Vígszínház esetében ez a vírusfertôzés és az igen
szûkös határidô jelentette az említett „kisebb csavart”.
Az egri színház, szintén az igények növekedése miatt, lecserélte a régi pultját egy új
ETC Congo JR pultra. Itt az új pult kezelôinek
az oktatásában vettem részt. Ez volt talán a
legegyszerûbb csere, elegendô idô állt rendelkezésre, csak a pultot kellet cserélni, és

Fotó: Kiss Péter

Általános tapasztalatok

Az EOS éles tesztelése a MÜPA nagytermében, élô könnyûzenei koncerten

mind a színház vezetése, mind a helyben
dolgozó srácok nagyon pozitívan álltak a dologhoz.
A következô helyszín egy sokkal kisebb
méretû színház, a budapesti Örkény István
Színház. Ide áttételes módon keveredtem,
szintén a pult kezelésének oktatásában vettem részt. Ebben a színházban is egy ETC
Congo JR vette át a vezérlési feladatokat, és
itt is csak a pult cseréjére került sor. Viszont
meg kellett oldani a régi pultról az adatok,
elôadások átvitelét az újra. Sajnos az elôzô
pult adatbázisát nem sikerült elérhetôvé tenni, így manuális módszerrel, a két pult be és
kijáratainak összekötésével lehetett legalább
a csatornaadatokat áttölteni. Ez igen körülményes és monoton munka, minden világítási képet egyenként kell beállítani a régi pulton, majd a beérkezô adatokat lementeni, elnevezni, beidôzíteni az új pulton.
Mindhárom esetben régebbi gyártmányú
COMPULITE pultot cseréltünk le valamilyen
ETC pultra. Mindhárom esetben felmerült a
régebbi elôadások átvitele az új pultra, és
mindenhol problémát jelentett a korábbi
adatok konvertálása, beolvasása. (Különbözô
típusú és évjáratú pultokról kellett volna adatot kinyerni. Érdekesség, hogy mindhárom
pult esetében a kislemezes flopi lemezmeg-

hajtón keresztül lehetett háttértárra rögzíteni
az adatokat, de ma már nem is olyan egyszerû ilyen meghajtóval szerelt számítógépet
találni.) Végül a nyers csatornaadatokat lehetett áttölteni az új pult DMX bemenetén keresztül.
Itt megint fel szeretném hívni a figyelmet
a már említett, Sándor által írt kiegészítésre:
a pultok közötti adatcserének jó felülete lehetne az ASCII formátum, amely ugyan valóban elég öreg szabvány, de kisebb színházak
esetében bôven elegendô adatmennyiséget
tudott volna átvinni. A COMPULITE csak
kompromisszumokkal, néha hiányosan tudta
konvertálni a saját adat-formátumát ASCII
formátumra, így megnehezítette az adatok
átvitelét.
A következô történet ismét rövid és vidám:
a pécsi Harmadik Színház elszánta magát a
pult cseréjére. Kiállításokon már többször beszélgettem Hegedûs Robival (a pult késôbbi
„gazdájával”) az ETC Congo JR képességeirôl, és látszott, hogy nagyon tetszik neki.
A beszélgetések során kiderült, hogy az igencsak megöregedett, régi AVAB Presto pult
szerepkörére keres új jelentkezôt. A színházában nem igazán növekedtek az igények,
nem került be komolyabb robotlámpapark,
de már elég sok problémát okoz a régi pult, ❯

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

43

ETC ION tartalék/BACKUP pult a Vígszínházban

44

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Fotó: Kiss Péter

és az akadozó alkatrészellátás. Meg egy új
pult mégiscsak új!
A csere egészen egyszerû mûvelet volt: régi pult ki, új pult be. A kezelés alapszintû elsajátítását egynapos oktatással támogattuk.
Viszonylag egyszerû dolgom volt, az AVAB
alapvetôen hasonló filozófiájú pult volt, mint
az új ETC pult. Az alapfeladatok sem változtak, viszonylag szerényebb eszközparkon kell
nagyrészt prózai elôadásokat lebonyolítani.
Így a telepítés és oktatás után már elegendônek bizonyult a telefonos háttértámogatás,
Robi remekül elboldogul az új szerzeménynyel. (Ráadásul a régi AVAB pult már eredetileg is ASCII formátumban mentette az elôadásokat, így nem kellet konvertálással, beírogatással veszôdni, az ETC simán beolvassa
a régi elôadásokat.) Talán a távirányításhoz
újonnan telepített WIFI hálózat okozta a legtöbb fennakadást, a távirányító szerepét is
betöltô I-PHONE gyakran „leszakadt” a hálózatról, de az antenna cseréje megoldotta ezt
a problémát is.
A következôkben két nagyobb falatról, két
kiemelt jelentôségû kulturális intézmény
pultcseréjérôl. A Mûvészetek Palotája és a
Madách Színház életében is sok közös vonás
fedezhetô fel, túl a kultúrában betöltött szerepük, mûfaji és egyéb sajátosságokon.
Ugyanazon évben cserélik le a korábbi,
COMPULITE gyártmányú vezérlôrendszerüket egy új, a szintén azonos gyártótól származó GRAND-MA2 vezérlôrendszerre.
Az indítékok már némiképp eltérôek, így
innentôl külön-külön a két történetrôl:
A Madách Színház, elsôsorban a zenés
színdarabok okán, igen nagy hírnévre tett
szert. Ez a mûfaj megköveteli a magas szintû
látványvilágot, és ehhez kapcsolódóan az ebben szerepet játszó technikai eszközök folya-

Fotó: Nagy József

❯

Összehasonlító tesztelés a MÜPA vezérlôjében: MA2/EOS/VECTOR

matos fejlesztését. A mind több robotlámpa,
effekteszköz lassan kinôtte a vezérlési rendszer kapacitásait, így új, nagyobb teljesítményû vezérlôrendszerre volt szükség.
Ezen a területen, színházi környezetben
három gyártó típusai kerülhetnek szóba:
COMPULITE Vector
ETC Eos
MA-LIGHTING MA2
Az elsô lehetôségre, nem kis részben a
MÜPA esetén felszínre került problémák tükrében, nem került szavazat. A második versenyzô már komolyabb esélyekkel indult, a
Vígszínházban nyújtott teljesítménye meggyôzô. A választás végül a harmadik, új versenyzôre esett, elsôsorban a nagyon komoly
nemzetközi hírnevének köszönhetôen.
A rendszer átalakítására nem volt szükség,
egy jelátalakító cseréjével megoldható volt
az átállás. Természetesen a megszokott biz-

tonsági eljárást alkalmazva, egy fôpult és egy
háttérben futó tartalék pult került telepítésre.
(A legnagyobb, FULL-SIZE, és az eggyel kisebb LIGHT felszereltségû pult kapott helyet.) Az átállás viszonylag zökkenômentesen
zajlott, az elôadások átírására biztosít idôt a
színház vezetése, így mostantól minden elôadáson az új vezérlôrendszer bizonyíthat.
A Mûvészetek Palotája sokkal fiatalabb intézmény, mint az eddig felsoroltak, így felmerül, miért szorul cserére a viszonylag új
vezérlôpult? A történet a beruházás kezdetéig nyúlik vissza, ekkor (igen hosszas huzavona után) született döntés az akkor debütáló,
új fényvezérlô rendszer telepítésérôl. Talán
az elsôk között voltunk, akik megkapták a
COMPULITE új fejlesztésû Vector pultját. Nagyon erôs hardver, a kor színvonalának megfelelô számítástechnikai eszközök és készülôfélben lévô szoftver jellemezte a pultot.
Az alapfunkciók a beüzemelés és próbaüzem idejére már jól mûködtek, a rendszer
használható volt. Néhány dolog hiányzott
még a szoftverbôl, és voltak értelmezésbeli
problémák a szinkronfutást illetôen. A gyártó
szorgalmasan dolgozott, küldte a szoftverfrissítéseket, mi pedig megtanultunk együtt
élni a pulttal. Teltek az évek, de sajnos nem
sikerült elérni a késznek tekinthetô állapotot.
Komolyabbra az elmúlt évben fordult a helyzet, a gyártó gyorsított a fejlesztések ütemén, de az új szoftververzió, amelyen kijavították a korábbi hibákat, és újabb funkciókat
is beépítettek, nem volt képes a mi pultjainkon futni. Az ok igen prózai: az elsô generációs pultjaink számítógépes alaprendszere
már nem rendelkezik megfelelô teljesítménynyel az újabb hardverre optimalizált szoftver
futtatásához.
Komoly nézeteltérések támadtak, mind a

Fotó: Lisys Zrt.

MA2 FULL SIZE pult a Madách Színházban

A végsô döntés végül az MA2 pultnak kedvezett, így megkezdôdött az elôkészítés a
rendszer átállítására. Sajnos nem vagyunk
olyan jó helyzetben, mint a Madách Színház,
nincs elég idônk a meglévô elôadások újraprogramozására, így az átállás során biztosítani kell, hogy szükség esetén a Vector is
használható legyen az új rendszer átalakítóin. (A meglévô elôadásokat nem tudjuk átkonvertálni a már korábban említett problémák miatt. Vannak olyan elôadásaink, amelyek csak évek múlva bukkannak fel újból a
repertoárban, így nem tudjuk meghatározni,
mely idôponttól tudjuk kizárólag az új vezérlôpultokat használni.)
A megoldást végül a mindkét pult vezérlési rendszerében megtalálható ART-NET protokoll használata jelenti. Az új jelátalakítók,
amellett hogy sokkal gyorsabbak, támogatják az ART-NET protokollt, így képesek mind-

Fotó: Nagy Zsolt

gyártó, mind a hazai forgalmazó, mind a
végfelhasználók részérôl, végül egy pult felújítására született megegyezés. Néhány hét
múlva visszaérkezett a felújított pult, de sajnos nem tudta maradéktalanul eloszlatni a
kétségeket, többször hibázott, nem volt teljesen stabil, bár kétségtelenül nagyon felgyorsult. A problémák egy részét a korábbi
verziókban rögzített adatok beolvasása vagy
átkonvertálása okozta. A gyártó azt tanácsolta, hogy ezeket az elôadásokat írjuk újra az új
verzió alatt. Ez szinte kivitelezhetetlen, és sajnos az új, ezen a pulton írt elôadások sem futottak hibamentesen.
A pultok felújításának magas költsége és a
megromlott bizalom vezetett végül arra,
hogy a vezérlési rendszer cseréjére került sor.
Zárójelben kell megjegyeznem, hogy talán ebben a két intézményben feszegetjük
leginkább a vezérlési rendszerek határait, a
Madách Színház a musical-elôadásokkal, mi
a nagyszámú, változó összetételû elôadásainkkal terheljük a rendszer képességeit. Az
ország más helyszínein alkalmazott Vector
pultok jobban teljesítenek, egyrészt nincsenek kitéve ennyire szélsôséges terhelésnek,
másrészt már az újabb hardverkiépítéssel futnak.
Hosszas egyeztetések következtek az utód
kiválasztásáról. Két váltótípus jöhetett szóba
(a korábbi felsorolásból értelemszerûen kiesett az elsô tag), mindkét típust volt alkalmunk tesztelni is. Az ETC Eos hosszabb idôt
töltött nálunk, sikerült éles elôadásokon is kipróbálni, az MA2 sajnos nem tudott
együttmûködni a meglévô jelátalakító eszközeinkkel, így csak „szárazon” próbálgattuk.
Volt egy olyan rövid idôszak, amikor mindhárom vezérlôpultot egyszerre tudtuk tesztelni (a felújított Vector, Eos, MA2).

két pultnak a kiszolgálására. (Vagy akár beérkezô külsôs produkciók más, ezt a protokollt
használó pultjait is kiszolgálni)
Ezzel a megoldással lehetôséget tudunk
biztosítani arra, hogy az új, vagy egyszerûbb
elôadások már az új pultokon futhassanak,
de a korábbról származó bonyolultabb elôadások az eredeti pultról is kiszolgálhatóak
legyenek. Ezzel megteremtettük egy lassúbb,
folyamatos átállás lehetôségét is, így a kezelôszemélyzet is kisebb terhelésnek lesz kitéve.
(Itt is tisztelettel megemlékezve a Vígszínház
hihetetlen munkabírású, néhány nap alatt áttanuló kezelôinek teljesítményérôl.) Én magam is gazdagabb lettem, egy újabb, csúcsosztályos pult kezelését sikerült elsajátítani,
így szinte az összes, a szakmánkban elôforduló vezérlôeszközön tudok már elôadásokat
programozni, lebonyolítani.
Véleményem szerint még nem ért véget ez
az idôszak. Két további „nagyszínház”, az
Operaház és a Nemzeti Színház is hasonló cipôben jár, lassan eljön az ideje egy rendszerfrissítésnek. Szerencsére valamivel könnyebb
dolguk lesz, fel tudják használni a megszerzett tapasztalatainkat, és a pultjaik az elôadásaikat már eddig is tudták ASCII formátumban menteni. Azt pedig mindkét esélyes cserepult olvassa.
Nem is soroltam fel minden, a közelmúltban lezajlott cserét, mégis példaértékû ez az
elmozdulás. Egyre-másra jelentkeznek a kisebb színházak, kultúrházak, bábszínházak,
hogy szeretnének komolyabb, a mai igényekhez jobban illeszkedô vezérlési rendszert
beszerezni.
Én nagyon örülök ennek a fellendülésnek,
és nagyon remélem, hogy nem csak a flopilemezek nyugdíjba vonulása okozza!
Kiss Péter

ETC EOS nagypult a Vígszínház vezérlôjében
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SZÍNHÁZI HANGTECHNIKA

Szivárvány Kulturális Központ, Kaposvár

Az impozáns – art deco stílusban épült –, eredetileg Városi Mozgóképszínház 1928-ban
nyitotta meg kapuit. Belsô tereinek gazdag
egyiptomi díszítése az ország egyik legszebb
mozijává tette. Késôbb Vörös Csillagra keresztelték, majd 1991-tôl a Szivárvány nevet
kapta. A 2009–2010-es évek felújító munkálatait követôen a létesítmény a város kulturális és mûvészeti eseményeinek, zenei rendezvényeknek, színpadi elôadásoknak, konferenciáknak, valamint eredeti funkcióját megôrizve a „Szivárvány filmklubnak” ad otthont. Az
új audiovizuális rendszer telepítését az Interton Kft. végezte.
Az audiovizuális rendszer több alrendszerbôl tevôdik össze: nagyterem hatáshangrendszere, konferenciaterem, információs és
ügyelôi rendszer, vezeték nélküli tolmácsrendszer, videorendszer, valamint a nagyothallókat segítô indukciós hurok.
A nagyterem hatáshangrendszerében a
legkülönbözôbb hangosítási feladatokat kiszolgálni képes mikrofonrendszert szállítottunk olyan neves gyártóktól, mint a Sennheiser vagy az AKG. A 12 csatornás vezeték nélküli mikrofonrendszert az angol Trantec cég
S5.3 rendszerébôl állítottuk össze. A rendszer
többek között olyan elônyökkel és kényelmi
funkciókkal rendelkezik, mint az informatív
LCD kijelzô (RF- és AF szintek), zajzár, infraporton keresztüli programozás, vagy az adókészülék lezárása.
A bejátszó eszközök között Tascam MD és
CD-lejátszók, valamint Alesis 24 sávos HDD
rögzítô/bejátszó készülékek találhatók.
A mikrofonok és a bejátszók jelét a Yamaha
LS9-32 digitális keverôpultja fogja össze.
A 32 analóg bemenettel és 16 kimenettel
rendelkezô keverôpult színes LCD-kijelzôt,
beépített effekteket, valamint két MY-kártya-
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bôvítô helyet tartalmaz. Ez utóbbiban egy 16
csatornás ADAT kártya került beszerelésre a
HD24 rögzítôvel való összeköttetéshez.
A keverôpult fô kimenete a QSC Basis914lz
jelfeldolgozó processzorába csatlakozik,
amely egy preset váltással a keverôpult vagy
a mozi Dolby processzorát illeszti a Community hangsugárzókhoz. A színpadnyílás két
oldalán egy-egy SLS920 és SLS915 kétutas
hangsugárzó, valamint egy-egy i215S mélysugárzó került felfüggesztésre. A center pozíciót további egy SLS915 típusú kompakt
hangsugárzó képviseli. A hangsugárzókat
úgy helyeztük el, hogy mind a földszint,
mind a karzat hangellátása optimális legyen.
A surround- és hatáshangok sugárzását az oldalfalakra felszerelt Veris8-ak biztosítják.
A hangsugárzók meghajtását a megbízható
QSC PowerLight3 és CX sorozatú erôsítôi
végzik, melyek az emeleten, a mozi gépészeti helyiségében kaptak helyet. A hangvezérlô
pozícióban a lehallgatást Yamaha MSP5 Studio aktív monitor hangsugárzók segítik. Zenés elôadásoknál a színpadi monitorozást
K10 kétutas aktív kompakt hangsugárzók teszik lehetôvé, amelyek D osztályú erôsítôvel
és igen komoly beépített DSP áramkörrel
rendelkeznek.
A mobil hangrendszer a Trantec cég
S4.16-os sorozatú vezeték nélküli mikrofonjait,
Tascam
CD-lejátszót,
Yamaha
01V96VCM digitális keverôpultot, valamint
QSC K8 aktív kompakt hangsugárzókat tartalmaz.
Az információs és ügyelôi hangrendszer az
egész épületet behálózó hangsugárzó-hálózatból, valamint egy szcenikai központból
áll. Az építészeti körülményektôl függôen
TOA oldalfali és álmennyezeti hangsugárzókat alkalmaztunk. A rendszer három zónát

kezel: közönségforgalmi terek, üzemi területek (öltözôk, mûszaki helyiségek stb.) és kültér. Az ügyelôi rendszer három duplex egységet tartalmaz: a mozigépházban, a hangés fényvezérlôben és az ügyelôi helyiségben.
Az infravörös elven mûködô, digitális TAIDEN tolmácsrendszer 4 nyelv, plusz az eredeti nyelv sugárzására alkalmas, amely akár
PC-rôl is vezérelhetô. A rendszerhez 80 db
vevôkészülék tartozik, amelyhez töltôtáskát is
szállítottunk. A tolmácsok 20”-os LCD monitorokon tudják követni a színpadi eseményeket.
A videovetítô rendszer Denon DVD lejátszót, Panasonic merevlemezes DVD-rögzítôt,
valamint egy SANYO PLC-XP200L nagy teljesítményû LCD projektort tartalmaz, mely alkalmas színpadi prezentációk megtartására,
vagy tárolt képi anyagok bejátszására, rögzítésére. A színpadi történéseket két színes fix
és egy színes dóm TOA kamera képén lehet
nyomon követni. A földszinti és az emeleti
elôterekben felszerelt plazmamegjelenítôkön
tetszôleges mûsorforrás képe jeleníthetô
meg, így például a létesítmény aktuális programjait bemutató reklám, vagy a színpadi
kép. A források és a megjelenítôk közötti rugalmas átjárhatóságot TAIDEN RGB-HV és
kompozit videomátrixok biztosítják.
Nagyothallók részére egy indukciós hurok
áll rendelkezésre, mellyel az arra alkalmas készülékkel élvezhetik az elôadásokat. A földszinti nézôteret behálózó hurok meghajtását
az angol, speciálisan ezzel a szakterülettel
foglalkozó Ampetronic cég erôsítôje végzi.
Nagy örömünkre szolgál, hogy rendszereinkkel hozzájárulhattunk e többcélú létesítmény újjászületéséhez, amely ismét pezsgô
kulturális életet hozott Kaposvár életébe.
Volár Ferenc

GRATULÁLUNK

Izsák Lili – Junior Príma-díjas
Kérem, hogy rövid szakmai életrajzzal mutatkozzon be olvasóinknak.
A Nyugat-magyarországi Egyetem, alkalmazott mûvészeti intézet építésztervezômûvész szakán diplomáztam. Az egyetem
mellett már a második évben kezdtem színházi díszlet- és jelmeztervezéssel foglalkozni.
Eleinte több struktúrán kívüli, független színházi produkcióhoz hívtak. Késôbb a Színházés Filmmûvészeti Egyetemen tanuló rendezôk és színészek vizsgaelôadásaihoz terveztem tereket, ruhákat. Sokat dolgoztam Dömötör András rendezô elôadásaiban, illetve a
Novák Eszter és Ascher Tamás vezette osztállyal. Itt találkoztam Máthé Zsolttal is, aki
volt osztályfônökének, Máté Gábornak ajánlott. Az ô elsô osztályával azóta is rendszeresen dolgozom nyaranta, a Zsámbéki Színházi Bázison. Ezeket az elôadásokat szakmai
körbôl is sokan megnézik. Így ismerkedtem
meg Ascher Tamással és Mácsai Pállal is. Az
egyetem utolsó évében már szinte egyértelmû volt, hogy a diplomamunkám valamilyen módon kapcsolódni fog a színházhoz.
Mivel a Krétakör Színház elôadásai nagy benyomást tettek rám, úgy döntöttem, hogy
egy elképzelt, önálló épületet tervezek a társulat számára. A rozsdaövezetek rekonstrukciójának elmélete akkoriban kezdett Magyar-

országon – nyugat-európai példák alapján –
az építészeti gondolkodás részévé válni. Diplomatervem egy a Duna-parton álló régi
Ganz-gyári épület nagy fachwerk csarnokának színházi elôadások befogadására alkalmas épületté való átalakítása lett.
Az egyetem elvégzése után úgy gondoltam, adok magamnak egy évet, amíg eldöntöm, hogy inkább építészettel vagy színházi
tervezéssel szeretnék a jövôben foglalkozni.
A döntésben Ascher Tamás határozott biztatása segített, azóta színházi díszlet- és jelmeztervezéssel foglalkozom.
Ascher javasolta azt is, hogy jelentkezzem
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem doktori képzésére. A DLA-képzés egy mûvészeti
PhD fokozatnak felel meg. Jelenleg harmadéves vagyok. Nem szerzôdtem színházhoz,
ma már nem is nagyon szokás tervezôket
szerzôdtetni. A rendezôk vagy a színházigaz-

gatók kérnek fel
a különbözô produkciók tervezési
feladataira. Nagyon élvezem a
szabadúszó létet,
mert így különbözô színházakban más-más körülmények között, változatos feladatokat kapok.
A Junior Príma-díj alkalmából összeszámoltam, és engem is meglepett, hogy hat év
alatt ötven produkcióban vettem részt. Sokat
dolgozom az Örkény Színházban. Az elsô
produkció, amit készítettem itt, Tasnádi István Finito címû színdarabja volt. Sok díjat kapott az elôadás, a Poszton többek között a
legjobb jelmez díját is elnyerte. Mácsai Pálnak köszönhetem – akivel nagyon jó a kapcsolatom – hogy azóta is rendszeresen dolgozhatok ebben a színházban. Nagyon szeretem ezt a társulatot, otthon érzem magam
közöttük.

Fotó: Lehrner Balázs

Bemutatjuk Izsák Lili díszlet- és jelmeztervezôt, aki 2010-ben Junior Príma-díjat kapott. Ebbôl az alkalomból beszélgettem
a mûvésznôvel.

Milyen elôadások következtek a Finito után?

A színház- és filmmûvészet kategória Junior Prima-díjazottai

Az Örkény Színházban a Hülyéje, a Nyugat, a
Jógyerekek Képeskönyve, a Homburg herceg, a
Bohémélet és a Macskajáték, illetve most decemberben a Dúl-fúl és elnémul. A Nemzeti
Színházban A hét asszonya, a Lear király, a
Belvárosi Színházban A Kupidó és a Dolcsaja
Vita. Dolgoztam a Katona József Színházban
és az Egri Gárdonyi Géza Színházban Máté
Gáborral. Öröm számomra, hogy volt lehetôségem a Krétakörrel A szabadulómûvész
apológiája címû projektben részt venni
Schilling Árpád rendezésében, és Kölnben a
Bodó Viktor által rendezett Tasnádi István:
Transit címû darab elôadásában.

Fotó: Gordon Eszter

Az szinte természetes, hogy egy építészbôl díszlettervezô lesz, de hogy
kapcsolódott ebbe a jelmeztervezés?

Ingmar Bergman: Dúl-fúl és elnémul (Örkény Színház, 2010)

A független színházaknál sokszor egyszerre
csinálom mindkettôt. Egyébként ezt jó megoldásnak tartom, így könnyebb egységes lát- ❯
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ványvilágot kialakítani. Kôszínházban erre ritkábban van lehetôség.
A szívemhez mégis, az építészet miatt, a
díszlettervezés áll közelebb. Ha egyszerre csinálom a kettôt, akkor általában a jelmezeket a
díszlettervekhez próbálom alakítani. Ha korabeli jelmezekre van szükség, tanulmányozom
a korszak viseleteit, a tervezést gyûjtômunka
elôzi meg. Általában számítógéppel készítem
a rajzaimat. Ezeket adom a kivitelezôknek is.
Kiválasztom az anyagokat, a varrodában és a
mûhelyekben a kivitelezôkkel együttmûködve
kísérem végig a gyártási folyamatot.

A tervezés része, az építészeti tanulmányaim
miatt bizonyos szempontból könnyebb, de
azért díszletet tervezni más, mint épületet.
Másféle mûszaki megoldásokat, másféle tervdokumentációt igényel. Ezt a munkák során folyamatosan tanulom, és igyekszem fejleszteni.
Sokat segít nekem a Radnóti Színház
mûszaki vezetôje, Kövesy Károly, aki szcenikusa több díszletemnek is. Tôle tanultam
meg egy komplett tervdokumentáció elkészítését, és hogy hogyan kell a gyártási folyamatokat végigkísérni. Az épített díszletetek
mûszaki rajzait csak mostanában kezdtem el
önállóan prezentálni.
Miután elolvastam a darabot, általában sokat beszélgetünk a rendezôvel és a dramaturggal. Amennyiben a leadási határidô engedi, már a tervelfogadás elôtti próbákat is
megtekintem, majd lerajzolom az elképzeléseimet, és elkészítem a teljes tervdokumentációt. Ezután kerülnek a mûhelyekhez a látványtervek és a mûszaki rajzok. Jó a kapcsolatom a kivitelezôkkel, az a tapasztalatom,
hogy mindenki segítôkész. Sokat tanulok a
mûhelyek szakembereitôl is. Így érkezünk el
az elsô díszletszereléshez, ez nekem olyan,
mint egy premier, ekkor látom igazán, hogy
milyen, amit elképzeltem. A bemutatóig
még különbözô korrekciók következnek.
Beszámolna néhány különleges tervérôl?
A Finito jelmeze volt az egyik elsô komoly
szakmai kihívás, ahol a modern kor ruháit
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Fotók: Gordon Esz-

Ezek szerint a díszlettervezés könynyebb feladat az ön számára?

Aki Kaurismäki: Bohémélet (Örkény Színház, 2010)

kellett a barokk kor viseleteivel ötvözni. Különleges színpadi megoldás volt a Hülyéje
címû darab tervezése, egy vívópástszerû játékteret kellett kialakítani az Örkény Színház
elôszínpadán úgy, hogy az elôadást a nézôtérrôl és a színpad hátsó részére épített dobogórendszer székeirôl is nézte a közönség.
Ez volt az elsô épített kôszínházi díszletem.
Csákányi Eszterrel a Krétakör elôadásainak
során ismerkedtem meg, és ô kért fel a Hét
asszonya címû produkció jelmezeinek elkészítésére, amit a Nemzeti Színházban mutattunk be. Azért volt különleges, mert ez egy
olyan monodráma, amelyben Eszter hét különbözô szerepet alakít, és csak percek állnak
rendelkezésére az átöltözéshez. Úgy kellett
megoldani a jelmezeket, hogy pillanatok
alatt cserélhetôk legyenek, miközben a takarásban még át is kell sminkelni.
Második munkám a Nemzeti Színházban,
a Gothár Péter által rendezett Lear király elôadásának jelmeztervezése volt. Most ismét
együtt dolgozunk a Gobbi Hilda Színpadon.
Esterházy Péter Én vagyok a Te címû színdarabjának ôsbemutatójára készülünk.
Új tapasztalatokat szereztem legutóbbi németországi munkám során. Bodó Viktor rendezésében a Szputnyik Hajózási Társasátg és
a Schauspielhaus Köln színészei közösen dolgoztak együtt, Tasnádi István Transit címû

Örkény István: Macskajáték (2009)

darabján. Jelmezeket terveztem az elôadáshoz. Érdekes volt Kölnben dolgozni német
kivitelezôkkel. Volt már bemutatóm Berlinben és Frankfurtban is, de ezek gyártási folyamata nagy részben Magyarországon történt. A kölni Schauspielhaus egy nagy színház saját mûhelyekkel. Jó volt betekintést
nyerni egy ilyen olajozottan mûködô rendszerbe. Más a német mentalitás, pontosak,
nyugodtak és precízen dolgoznak, jól rendszereznek. Számukra szinte nincs megoldhatatlan feladat, nyilván ennek fôleg anyagi
okai vannak, ami megnyugtató egy tervezô
számára, mert amit elképzelt, azt meg is tudja valósítani, így a tervezést elsôsorban nem
az befolyásolja, hogy milyenek a körülmények és a lehetôségek. Érdekesek voltak a
színpadi próbák a kétnyelvû vegyes társulattal.

A HOPPart társulatot is szeretném megemlíteni. A Korijolanusz címû elôadás, az
ötödik közös munkám a társulattal. A bemutató a Mu Színházban volt Polgár Csaba rendezésében. Épített díszlet helyett a színház
tereit használtuk. Leszedtük az oldalsó takarásokat, és az épület eredeti üveg téglafalait
kívülrôl világítottuk meg, ez adta az elôadás
hátterét.
Márciustól ismét a Krétakörrel dolgozom.
A Prágai Quadriennáléra készülô ún. Ravatal
Projektben. Ez három részbôl áll majd, melynek egyik része egy film Fancsikai Péter rendezésében, amiben látványtervezôként veszek részt. Az elkészült filmet egy erre a célra
készült kiállítási installációban fogják levetíteni Prágában.
Az építészeti gondolkodás miatt nagyon

érdekel az a fajta tervezôi munka, ami kilép a
színház zárt terébôl. Inspiráló, és az ilyen
munkák után jó visszamenni a kôszínház zártabb világába is.
Említette, hogy a német mûhelyben
milyen jó volt dolgozni, a magyar
mûhelyekkel milyen a munkakapcsolata?
Itthon azért nehezebb, mert a magyar színházaknak már nincs, illetve nagyon kevésnek
van saját mûhelye. Ez azért hátrány, mert
„megrendelôként” jelenik meg a színház a
mûhelyek felé, és ez egy másfajta munkakapcsolat. Egyébként jók a kivitelezômûhelyek,
inkább a színházak anyagi lehetôségei szûkösebbek a németekkel szemben.

Kérem, beszéljen a Junior Príma-díjáról.
A Junior Príma-díjat odaítélô bizottság ismert
színház-, film- és táncmûvészeket kért fel,
hogy jelöljenek általuk kiemelkedônek tartott, 30 év alatti fiatal mûvészeket. A zsûri a
szakmánként ajánlott huszonöt jelöltbôl tíz
mûvészt választ a díjra. Mácsai Pál ajánlotta
Szandtner Annát az Örkény Színház társulatából és engem. Nagy megtiszteltetés volt
számomra, maga a jelölés is, és hogy a zsûri
engem választott.
Gratulálok a díjához, és további sikereket kívánok!
Kárpáti Imre

Both András érdemes mûvész
amelyen a lányok nevetgélve csüngenek. Az áttetszô függöny mögötti hatalmas, külön megvilágított ebédlôasztal körüli hangos csörömpölés jelzi a társasági élet élénkségét, a háttérben pedig egy üvegfal mögött idônként kimerevednek a nôvérek életében folyamatosan jelen
lévô szereplôk. Ahogy aztán haladunk elôre az
idôben, az alapvetôen világos és fehér falak
egyre sivárabbak lesznek, egyre inkább egy
kórházra emlékeztetve a nézôt. A színpad közepén megjelenô, süllyesztôszerû sekély medence – szintén ironikus módon – csak a vízben
gázolásra, a felszínen való evickélésre alkalmas, elmerülésre, vízbe fulladásra nem.

A kitüntetett mûvésznek ezúton gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk.
Kárpáti Imre

Fotók: theater.hu

2011. március
15-i nemzeti ünnep alkalmából
Réthelyi Miklós
nemzeti erôforrás miniszter átadta a Kiváló
Mûvész-, Érdemes Mûvész- és
a Babérkoszorúdíjakat Budapesten, a Petôfi Irodalmi Múzeumban. A Magyar Köztársaság Érdemes
Mûvésze elismeréssel tüntették ki Both András díszlet- és jelmeztervezôt.
Both András a Kolozsvári Állami Magyar
Színház mûvésze (Született: 1962. december
1.). Fontosabb színházi munkái: Lear király
(2001., Vígszínház) A félreértés (2002., Vígszínház, díszletterv), Godot-ra várva (2003.,
Pesti Színház, díszlet-jelmez), Játék (2003.,
Thália Színház, díszlet), Medeamaterial trilógia
(2003., Merlin Színház, díszlet-jelmez), Rokokó
háború (2003., Thália Színház, díszlet), Szenvedély – A Nap szerettei – A nô hétszer (2008.
Magyar Nemzeti Balett, világításterv), Három
nôvér (2008., Kolozsvári Állami Magyar Színház, díszlet). A Három nôvér címû elôadásról
írta Oroszlán Anikó a következô sorokat:
A részletekre nagyon figyelô játék remekül
érvényesül a jelzésszerû, alapjaiban szintén valósághû, de groteszk elemeket is felmutató
díszletben. Az elsô felvonásban még óriási, kerekeken guruló katonajelmez formájában van
jelen a rendet, rendszert képviselô apafigura,

Csehov: Három nôvér (Kolozsvári Állami Magyar Színház, 2008)
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MESTEREK NYOMÁBAN

A színházi függönyök

mesterei
A Gépbér Hungaria Kft. kereskedelmi vezetôjével, Fûzy Gáborral és a varroda két fiatal munkatársával, Ratskó Enikôvel és Marsai Melindával beszélgetünk munkájukról.

Mivel foglalkozik a cégük?
A Gépbér Hungária Kft. 2000 novemberétôl
kezdte meg mûködését az F&B Stage Kft.
jogutódjaként, 2 fô tevékenysége van, önjáró
szerelô állványrendszerek, emelôgépek bérbeadása, illetve színpadtechnikai eszközök,
termékek értékesítése és kivitelezése – mondja Fûzy Gábor, a Színpadtechnikai ágazat vezetôje. Az emelôgépek elsôsorban az építôiparban használatosak, de színházakban,
mûvelôdési házakban, rendezvényeknél külsô
és belsô dekorálásoknál is használhatók. Ezeket az eszközöket cégünk bérbe adja és értékesíti is egyaránt. A Gépbér Hungária Kft.
színpadtechnika üzletági tevékenységi köre
több részbôl áll. Azonban itt fontos megjegyezni, hogy, az állványokkal ellentétben, a
színpadtechnikai területen csak és kizárólag
értékesítéssel és kivitelezéssel foglalkozunk.
Különleges színpadtechnikai kellékeket, emelôket, függönymozgató berendezéseket, balettszônyegeket értékesítünk. Mobil pódiumok, táncparkettek, mobil színpadi elemek,
ponthúzók, díszletmozgatók közül a Schnakenberg cég termékeit forgalmazzuk. A Sandler cég mobil konferenciaszékei és mobil asztalai is szerepelnek a választékunkban.
A cég alapításától kezdôdôen a színpadtechnikai üzletág az egyéb tevékenység mel-
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lett textíliák értékesítésével is foglalkozott, de
a folyamatosan és egyre nagyobb mértékben
felmerülô igények miatt három évvel ezelôtt
úgy döntöttünk, hogy saját varrodát hozunk
létre. Alapelvünk, hogy ha valamit csinálunk,
azt csináljuk jól, és így jártunk el a varrodánk
kialakításánál is. Olyan kollégákat kerestünk a
varroda vezetésére és a feladatok ellátására,
akik nem „csak” varrónôk egy „futószalag”
mellett. Sikerült is találnunk két fiatal, frissen
végzett hölgyet, akiket rögtön kiküldtünk külföldre az általunk kizárólagosan képviselt Gerriets céghez, hogy náluk tanulják meg azokat
a szakmai fogásokat, amelyek elsajátítása
önerôbôl több évbe telik. A színházi terület
legnagyobb gyártójának, a német Gerriets
cég termékeit forgalmazzuk, balettszônyegeket, vetítôvásznakat, függönymozgató szerkezeteket, valamint színpadi textíliáiból varrjuk függönyeinket. Varrodánkban két, az elôbbiekben is említett munkatársunk készíti a
függönyöket, Ratskó Enikô és Marsai Melinda.
Kérem a hölgyeket, mutatkozzanak
be lapunk olvasóinak.
Három éve dolgozunk a Gépbér Kft. varrodájában. A Fóti Népmûvészeti Szakközép-,
Szakiskola és Gimnázium tanulói voltunk
mind a ketten. Az iskola elvégzése után
együtt szerettünk volna elhelyezkedni. Így jelentkeztünk a Gépbér Kft.-nél – mondja Marsai Melinda. Mindig szerettem varrogatni,
már kiskoromban is sokat varrtam kézzel. Az
elképzelésem az volt, hogy jelmez- és díszlettervezô legyek, mert nagyon tetszett a színház. Az iskolában eredetileg népviselet-készítést tanultunk.
Az itteni munkában is a színház közelsége
tetszik a legjobban, és az, hogy egyedi és különleges feladatokat kell megoldanunk. Izgalmas, amikor kimehetünk a helyszínre, és a
színpadon dolgozhatunk, azután látjuk a
színházban a munkánk eredményét. Az
érettségi és a szakmai végzettség megszerzése után az elsô munkahelyünk ez a varroda
volt. Ekkor alakították ki és szervezték meg
ezt az üzemet a kft. vezetôi, mi voltunk az elsô dolgozói, és a mai napig ketten készítjük a

színházi függönyöket, takarásokat, háttérfüggönyöket és vetítôvásznakat.
Az iskola után azonnal a „mélyvízbe” kerültünk – veszi át a szót Ratskó Enikô. A cég által
biztosított külföldi tanulás nagyon hasznos
volt, erôs alapot adott. Emellett többször nekünk kellett sok mindent kitalálni, a saját próbálkozásaink, tapasztalásunk során tanultunk
meg számos szakmai fogást. Ezek a feladatok
a cég számára is újak voltak. Mûhelyünk körülbelül 20 x 10 m-es, itt elôkészítjük a függönyöket, a végsô összeállítást a felszerelés elôtt
többnyire a helyszínen végezzük. Két ipari varrógépen és egy fedôzôgépen dolgozunk.
A tûtolásos gépet a vastag bársony elôfüggönyök varrásánál használjuk, mert ezen nem
csak a talp, hanem a tû is segíti az anyag mozgását. A fedôzôgép arra való, hogy az anyag
szélét elvarrja, hogy ne tudjon szétfoszlani.
Teljes színpadi függönykollekciót készítünk,
elô-, és háttérfüggönyöket, oldaltakarásokat,
lábakat, szuffitákat, felsô takarásokat – folytatja Marsai Melinda. Az egyik igazán nagyméretû, különleges munkánk az Állami Operaház
új elôfüggönyének elkészítése volt. A függöny
hatalmas mérete és súlya miatt csak a helyszínen tudtunk a végsô összeállítást elvégezni.
50-60 m hosszú és 1,4 m széles tekercsekben
kaptuk meg az alapanyagot, ezekbôl a csíkokból szabtunk ki és varrtunk össze a két függönyszárnyat. A helyszínen kellett elkészíteni a

bekötési helyeket és a bayreuthi függöny felhúzási ívét kialakítani. A bayreuthi függöny titka a jól meghatározott ív, ezt a legnehezebb
kivitelezni. Úgy látjuk, hogy a mi technikánk
egyedülálló a szakmában Magyarországon,
ugyanis az általunk készített függöny nézôk
felé esô oldalán nem látszik az ív felvarrása. Az
új függönyöket a bekötés után egy ideig lógni hagyjuk, mert az anyag a saját súlyától
megnyúlik egy kicsit, és csak ezután lehet a
végleges méretre készíteni, esetleg felrojtozni,
vagy egyéb díszítést ráhelyezni. Az operaházi
elôfüggönyhöz a drapériát is mi készítettük.
A gyártási folyamat úgy kezdôdik, hogy az
ügyfél megkapja az anyagmintát, katalógust,
abból kiválaszthatja a megfelelô alapanyagot
– mondja Ratskó Enikô. A színpad méretétôl
függôen meghatározzuk a szükséges menynyiséget és a hozzá való kellékeket. A különbözô erôsségû, vastagságú és színû anyagokhoz különbözô fajta cérnákat használunk.
Szóval, ahányféle anyag, annyiféle tû és cérna. Az elsô színpadi elôfüggönyt egy romániai színház számára varrtuk. Azóta több
színháznak készítettünk új elôfüggönyt, vagy
javítottuk a mások által készített régit.
A legtöbb anyagot az MTV Stúdió számára készített horizont függönyhöz használtuk,
ez volt a legnagyobb méretû, 85 m széles és

7 m magas, függöny, amit eddig készítettünk. Fehér, fekete és kék háttérfüggöny is
készült az MTV Stúdiónak. Ezeknek a függönyöknek a tetejét behevedereztük, hogy így
megerôsítve elbírja a saját súlyát és a feszítô
súlyokat is. Riglizô lyukakat készítettünk rá,
ezekkel kötözték fel a sínpályákon futó görgôkre. Nem csak az MTV-nek, hanem az RTL
Klubnak is készítettünk függönyöket, például
a jelenleg futó ValóVilág adásaihoz is.
Kisebb méretû függönyöket a megrendelô
kérése szerint pertlivel vagy tépôzárral varrjuk, és így lehet felfüggeszteni ôket. Van,
amikor tûzôgéppel rögzítik az anyagokat a
színpadon. Amikor azt kérik, hogy a függöny
a tartósíneket vagy a mozgatóeszközöket is
eltakarja, akkor meg kell magasítani a rögzítés felett a függöny tetejét. Ezt merevre kell
készíteni, hogy felfele megálljon. Varrunk
festôvásznakat, díszletvásznakat, amelyeket
utólag színházi festômûhelyekben díszlettervezôi tervek szerint megfestenek. A színpadi
elôfüggönyök anyaga többnyire bársony, a
belsô függönyök, oldaltakarások, szuffiták,
lábak, felezôfüggönyök velúr anyagból készülnek, de sûrûn használunk molton anyagot is. Ez egy fényzáró anyag, olcsóbb a bársonynál, szép esése van, ezért szokták ezzel
az anyagfajtával helyettesíteni a bársonyt.

Vállalunk helyszíni függönyjavításokat, illetve vállaljuk függönyök szétszedését tisztítás elôtt, majd újbóli összevarrását – veszi át ismét
Fûzy Gábor a szót. Készítünk takarókat nagy felületek letakarására és nagyméretû térelválasztókat, ilyen munkánk volt például a Budapest
Aréna térelválasztói és a székeinek takarása.
Az ország szinte valamennyi színházának,
stúdiójának dolgozunk. Jelentôsebb színházi
munkáink közül megemlítem Budapesten a
Nemzeti Színház, Operaház, Operett, Madách, Víg-, Pesti Színházakat, vidéken a szegedi Nemzeti, veszprémi Petôfi, székesfehérvári
Vörösmarty, tatabányai Jászai Mari Színházakat. A tv-stúdiók közül a TV 2, MTV 1, RTL
Klub stúdiókat és az MTV Társulat címû mûsorát. Román Sándor Táncegyüttesét (ExperiDance), BK Filmstúdiót és az Origo Filmstúdiót. Továbbá a Papp László Sportaréna teljes
függönykészletét, vagy a Millenáris nagy stúdiójának függönyeit, valamint a Százhalombattai Mûvelôdési Ház, a MOM Mûvelôdési
Központ, az Ajkai Mûvelôdési Központ, Veszprémi Sportcsarnok, SOTE elôadóterem és ruhatár függönyeit is mi készítettük.
Köszönöm a beszélgetést.
Kárpáti Imre
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QSC KLA aktív Line-array rendszer
A kaliforniai székhelyû QSC az
idei NAMM-ra idôzítette új aktív
line-array rendszerének bemutatását.
A sikeres K sorozat minden
erényes tulajdonságát öröklô
KLA sorozat több olyan hasznos
fejlesztésen esett át, amely kiemeli a konkurens mezônybôl.
Egyszerû és gyors összeállítást
tesz lehetôvé a hangsugárzó dobozába épített SOLO™ (SingleOperator Logistics) mechanizmus, mely segédeszközök és
szerszámok nélkül biztosítja az
összeszerelést,
gyakorlatilag

egyetlen mozdulattal, és akár
egy fô is megbirkózik vele. Maximálisan 5 hangsugárzó kapcsolható össze, az egyes elemek
beállítását
elektroakusztikai
nagymértékben leegyszerûsíti az
Ar-Q™ (Arcuate Equalization)
rendszer, mely a frekvenciamenet kiegyenlítését az egymáshoz
csatlakoztatott KLA12 hangsugárzók száma alapján végzi egy
5 állású kapcsoló elforgatásával.
A lineáris sugárzási karakterisztika elérését a QSC Wide-Line™ line-array sugárzóiban megismert
Intrinsic Correction™ algoritmus
végzi, mely folyamatosan állítja
az idô-, frekvencia- és fázismenetet. Természetesen a rendszer
felfüggesztve, vagy akár földre
állítva is használható, sôt a TiltDirect™ mechanizmus segítsé-

gével az állványon lévô hangsugárzó akár 9 fokos szögben is
egyszerûen elôrebillenthetô.
A rendszer 12"-os, 2 x 500 Wos 2 utas topládából és 18"-os,
1000 W-os szubból áll. A topláda
– KLA12 – kávája robusztus ABSbôl készült, 12" mély és 1,75"
nyomókamrás magassugárzó található benne. A KLA12-vel állandó, 18 fokos ívû konfiguráció állítható össze. A nyílásszöge 90 x 18
fok, legnagyobb hangnyomása
128 dB 1 m-en. Frekvenciamenete 49–18 kHz (–6 dB).
A szub – KLA181 – háza nyír
rétegelt lemez, egy darab 18"-os
mélysugárzóval. Legnagyobb
hangnyomása 135 dB 1 m-en,
frekvenciamenete 38 Hz-nél (–6
dB) kezdôdik. A KLA sorozat teljesítményerôsítôje kiemelkedôen

jó hatásfokú 2 x 500 W-os, védelmérôl a már jól ismert GuardRail™ technológia gondoskodik.
Beépített DSP-je egyszerûen beállítható a különbözô konfigurációkhoz, és a K sorozat többi tagjánál megszokott DEEP beállítás
is megtalálható.
A KLA rendszer jól használható
telepített rendszereknél, hordozható hangrendszerekben, de
bérhangosítással foglalkozó, ún.
rental cégeknek is gyorsan megtérülô befektetés.
További információk:
www.qscaudio.com,
www.interton.hu/retail/kla

MaxiSPLIT vonalszintû
összegzô szplitter

használót. A készülék elektronikusan szimmetrizált XLR be és kimeneti csatlakozókkal lett ellátva, az elôlapi potenciométerekkel pedig +6 dB-es szintemelés
érhetô el. Természetesen a készülék a külsô RF zavarok ellen is
védett a csatornánkénti RF szûrônek köszönhetôen.

Új ARX-termékek
Az ARX cég két vadonatúj aktív
szplitterrel jelentkezett, melyeknek élô hangosítási, felvételi és
installációs felhasználási területeken vehetjük hasznát.
A modern többzónás telepített
audiorendszerek ma már teljesen
hétköznapiak. Egy adott forrás
jele akár több helyre is elküldhetô, de alapkövetelmény, hogy
mindenütt különbözô jelszinteken jelenjen az meg. Ebben az
esetben jön jól az ARX MaxiSPLIT
névre keresztelt készüléke. Persze az ellenkezô eset is gyakorta
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elôfordul, amikor is több bejövô
forrást kell egy vagy két irányba
továbbküldenünk, ekkor a MaxiMIX könnyíti meg életünket.
Manapság alapvetô követelmény az alacsony zajszint, a kiváló frekvenciaátvitel. Fontos,
hogy a szplittelt jel szintillesztése
megoldott legyen, és hosszú kábelek esetén lényeges a szimmetrikus jelvezetés is. Mindezeknek a követelményeknek maximálisan megfelelnek az ARX új
aktív szplitterei.
A két új termék fôbb jellemzôi:

A MaxiSPLIT két független bemeneti csatornával (A, B) rendelkezik, melyeket tovább is fûzhetünk a hozzájuk tartozó Loop
csatlakozókon keresztül. Mind a
két bemenethez négy-négy független szabályozható kimenet is
tartozik, de a hátlapon lévô kapcsolóval össze is linkelhetjük az
A, illetve B bemeneteket, így a
monó és sztereó megvalósítás is
egyszerûen megoldható, errôl az
elôlapi LED is tájékoztatja a fel-

MaxiMIX vonalszintû keverô
A MaxiMIX tulajdonképpen a
MaxiSPLIT ellenkezô elôjelû változata. Ebben az esetben kétszer
négy független bemeneti csator-
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nát találunk, melyekhez egy-egy
fûzhetô és független kimenet
társul (A, B). Az említett kimenetekre a frontpanelen elhelyezett
potenciométerek segítségével
keverhetô rá a bejövô négy-négy
csatorna jelszintje. A kimenetek
meg vannak duplázva, így a tovább fûzési lehetôség itt is megoldott. A MaxiSPLIT-hez hasonlóan itt is van linkelési lehetôség
a hátlapon, ebben az esetben viszont az A és B kimenetek linkelôdnek, amirôl az elôlapon elhelyezett LED is tájékoztat minket.
Így tulajdonképpen 8 bemenetet
és egy monó kimenetet kapunk.
Minden bejövô csatorna jelszintje +6 dB-lel növelhetô, és természetesen teljesen le is halkítható
a megfelelô mixek elérése érdekében. Itt is minden bemenethez
külön RF-szûrô tartozik a zavarmentes jelátvitel érdekében.
A MaxiMIX összes be- és kimenete szimmetrikus XLR csatlakozó.

ARX – MaxiDrive
AZ ARX ismertetôje egy érdekes
kijelentéssel kezdôdik, amely szerint a MaxiDrive valószínûleg az
egyetlen olyan eszköz a piacon,
amellyel a legnagyobb hangminôségbeli javulás érhetô el, egy
aktív LineArray hangsugárzó
rendszernél. Ez mûszakilag hogyan magyarázható? Az ARX
mérnökei szerint sok DSP processzorgyártó nem veszi figyelembe azt, hogy a processzor
után lévô hosszú kábelszakaszok
végén akár több tucat erôsítô
bemenetét is meg kell hajtani.

Ebben az esetben igen komplex
induktív és kapacitív terhelésekkel kell számolni, és a kimeneten
megjelenô jel is meglehetôsen
kis impedanciájú és nagy feszültségû, aminek következtében a
végsô hangzásban jelentôs magashang- és dinamikahiány tapasztalható a nem megfelelô
meghajtó fokozat hiányában.
Erre a problémára kínál egyszerû megoldást az ausztrál illetôségû ARX cég a MaxiDrive személyében, mely tulajdonképpen
egy rendkívül alacsony kimeneti
impedanciájú vonali meghajtó.
A nagyon alacsony kimeneti impedancia kiküszöböli a hosszú
kábelszakaszok problémáit és az
ebbôl fakadó magashang- és dinamikavesztést.
A MaxiDrive 6 darab független szimmetrikus (XLR) be és kimenettel rendelkezik, melyek kimeneti szintje a frontpanelen elhelyezett potméterek segítségével szabályozható (+26 dB). Az
egymás mellett lévô csatornák
egyszerûen összelinkelhetôek,
szintén az elôlapon lévô kapcsolókkal. A készülék megbízhatóságáról és megépítettségérôl csak
annyit, hogy az ARX túlméretezett torroid transzformátort, csatornapáronként feszültségstabilizátorokat használ a stabil és alacsony üzemi hômérséklet biztosítása végett, ami nem utolsó
szempont az extrém szélsôséges
hangosítási körülményeket figyelembe véve. Az elektronikában
kiváló minôségû és kis zajú JRC
gyártmányú integrált áramkörö-

ket, míg a kimeneti fokozatban
valódi bipoláris tranzisztorokat
használnak. Szintén pozitív a jelútból az elektrolit kondenzátorok
mellôzése, és helyettük jó minôségû, alacsony tûrésû poliészter
fólia kondenzátorok használata,
ezzel is javítva a megszólalás minôségén. Természetesen, mint
az összes ARX termék, a MaxiDrive is 100% kézi összeszereléssel
készül Ausztráliában.

A készülékbôl kétféle változat
létezik. A MaxiDrive E, alacsony
impedanciás elektronikus kimeneti fokozatot használ, melynek
impedanciája kisebb mint 20
Ohm. A MaxiDrive T, transzformátoros illesztést alkalmaz a kimenetein, melynek az impedanciája kevesebb mint 60 Ohm.
A termékekrôl további részletek: www.interton.hu,
www.arx.com.au
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Minôség nélkül…
Az elôadó-mûvészeti törvény támogatási rendszerének kritikája
Az elôadó-mûvészeti törvény (a továbbiakban törvény) bevezetése óta eltelt idôszakban elegendô tapasztalat gyûlt össze annak
vizsgálatához és értékeléséhez, hogy az abban megfogalmazott finanszírozás mennyire felel meg a közösségi támogatási rendszerrel kapcsolatos igényeknek és követelményeknek.1

1. Kritériumok
Ma a korszerû közösségi támogatási rendszerekkel kapcsolatban a következô elvárásokat
fogalmazhatjuk meg:
– legyen nyilvános: minden állampolgár
könnyen és viszonylag kis költséggel hozzáférjen az adója felhasználását tartalmazó kimutatásokhoz;
– legyen átlátható: minden állampolgár
könnyen megértse, adóját mire használja fel
az állam vagy az önkormányzat;
– legyen kiszámítható: a támogatott intézmény paraméterei behelyettesítésével kiszámíthatja a várható közösségi támogatás
nagyságát;
– legalább középtávra legyen biztos: a támogatott intézmény mûködését legalább
középtávra képes legyen megtervezni és
megszervezni;
– legyen teljes körû, vonatkozzon minden
közönségi színházra;
– ösztönözzön a hatékony mûködésre, és
– preferálja az intézményi alapfeladat minôségi ellátására.
A törvény a felsorolt hét kritérium közül
egyedül a nyilvánosság követelményének felel
meg annyiban, hogy az adófizetô polgár
könnyen megismerheti a törvény szövegét és
a kapott támogatások nagyságát a kormány
és a fenntartó önkormányzatok honlapjáról.
(Ugyanakkor igény van arra, hogy az adófizetô és a színházak menedzsmentje is ismerje a 2010-es fizetônézô-számokat, ám ez
egyetlen honlapon sem jelenik meg.)
Az átláthatóság vágya azonban már nem
teljesül. Nincs olyan honlap, amely egyszerûen és közérthetôen megmutatná, hogy
az Országgyûlés által megszavazott támogatások szétosztása a fizetô nézôk és a fenntartói támogatások arányában milyen számok
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alapján történik. Nem tudható meg az sem,
hogy az Országgyûlés milyen kritériumok
alapján dönt a teljes keretösszeg felosztásáról
mûvészeti, illetve fenntartói ösztönzô részhozzájárulásra.2
A kiszámíthatóság hiánya a törvény újabb
súlyos hibája. Hiába törekszik egy színház és
fenntartója, hogy a törvény finanszírozási kritériumainak minél jobban megfeleljen, nincs
rá semmi garancia, hogy támogatása a befolyásolni képes feltételek növekedési arányában növekszik. Sôt arra sincs biztosíték, hogy
egyáltalán növekedni fog. Az okok egyszerûek: egyrészt az állami támogatás nagysága, felosztási arányai az éves költségvetési
törvény vitájában dôlnek el, másrészt pedig
nem ismerjük a többi színház és fenntartó
ugyanilyen mutatóit. (A fizetônézô-számot
ismerhetjük, mivel az két évvel késôbb fejti ki
hatását, ám nem ismerjük a támogatás felosztási arányát, így tudásunkkal nem sokra
megyünk.)
Fentiekkel már bizonyítottuk, hogy a támogatási rendszer nem biztonságos, mivel a
fenntartói támogatások és az országgyûlési
döntéssel meghozott központi támogatási
arányok évrôl évre ki nem számítható módon változhatnak, így nem tudhatja egyetlen
érintett színház sem, hogy tavalyi sikeres
stratégiája idén is ugyanolyan eredményes
lesz-e.
A teljeskörûséget már többen is joggal kritizálták: nincs ésszerû magyarázat arra, hogy
miért nem vonatkoznak a törvény bizonyos
pontjai a központi (állami) színházakra.
A hatékonysági kritérium a saját bevételek
növelését és a kiadások racionalizálást foglalja magában. A törvény szerint – a nettó
jegybevétel 80%-ig igénybe vehetô – adomány valóban arra ösztönzi a színházak menedzsmentjét, hogy növeljék nézôszámukat
és jegybevételüket, ám e két ösztönzô tényezôn kívül a támogatási rendszer semmiféle ösztönzô vagy preferáló hatással nem
bír.
A törvény legnagyobb hibája azonban az,
hogy három kritérium figyelembevételével
közvetlenül határoz meg támogatási nagyságokat, elfeledkezve arról, hogy a támoga-

tás – jelen esetben a színházak támogatása –
csak közvetetten határozható meg a kiadások és a bevételek különbségeként.

2. A megvalósult törvény
A törvény, mivel 7 kritériumunk közül csak
alig másfélnek felel meg, azt a hatását mutatta legerôsebbnek, amelytôl minden színházi közgazdász már a tervezet vitája során
oly nagyon tartott: a szegény színházak
még szegényebbek lettek, a gazdag színházak még gazdagabbak.3 Várható volt e
hatás, mivel a központi támogatás elosztása
két tényezôtôl függ: a fenntartó önkormányzat gazdagságától és a színház fizetô
nézôinek számától. Ez utóbbi további három
tényezôtôl függ: a férôhelyek nagyságától,
a játszott mûfajtól és a közönség fizetôképességétôl. E három tényezôbôl a színháztól független az elsô kettô; csakis a repertoár összetétele az, amit a színház menedzsmentje eldönthet. (Természetesen
csak akkor, ha ezt alapító okirata megengedi.) Vagyis a központi támogatás nagyságára a színház csakis azzal tud pozitívan hatni,
ha olyan darabokat játszik, amelynek nagy
közönségsikere van.
Nem kell külön magyarázat annak megítéléséhez, hogy ugyanezt a hatás fejti ki a törvény másik nagy finanszírozási rendszere: a
nettó jegybevétel 80%-a után kapható adomány.
Kinek kedvez tehát a törvény: vidéken a
gazdag önkormányzatok által fenntartott
színházaknak, a fôvárosban pedig a nagy
nézôterû, népszerû produkciókat játszó
színházaknak. A zenés színházak egyébként
is magas jegybevételét tovább növeli
a mûvészeti ösztönzô részhozzájárulás és a
jegybevétel után igénybe vehetô adomány.
Mindezt a törvény bevezetése óta eltelt
másfél év egyértelmûen bizonyítja. Eddig jól
mûködô vidéki színházak kerültek a csôd szélére, miközben az eddig is gazdag fôvárosi
nagyszínházak kerültek fantasztikus anyagi
helyzetbe a fizetônézô-szám utáni mûvészeti
ösztönzô részhozzájárulás és a nettó jegybevétel utáni 80%-os adomány révén. (Itt hívom fel a figyelmet a törvényírók cinizmusá-

ra, akik mûvészeti-nek neveztek el olyan támogatást, amelynek semmi köze a mûvészethez!)

3. A változás iránya
Valószínû a törvényalkotók lustasága, sietsége és a nagy színházak lobbiereje volt a legfôbb oka annak, hogy a törvény csak két-három tényezôt vett figyelembe a sok-sok tényezô közül. (Ezen lényegében nem változtat az sem, hogy a törvényhozó több tényezô által is módosítja a fizetônézô-számot. Ennek hatása azonban elenyészô.) A teljesség
igénye nélkül felsoroljuk azokat a legfontosabb szempontokat, amelyek meghatározzák
egy színház kiadásának és bevételeinek
nagyságát és rajta keresztül a színház támogatásigényét:
– a színházi közönség fizetôképessége: több
tanulmány igazolja, hogy a gazdag régiókban az 1000 lakosra jutó színházlátogatások
száma több mint kétszerese a szegény régiókénál;
– a színház mûszaki-technikai állapota: gyakorló színházi szakemberek bizonyítják, hogy
e tényezô nem csak a kiadások nagyságán,
de a jegybevétel oldaláról is hatással van a
színház támogatásigényére;
– a színház alapító okiratában elôírt repertoár: mindenki elôtt nyilvánvaló, hogy egy
több mûfajú vidéki színház üzemeltetése jóval drágább egy egytagozatú színház üzemeltetésénél;
– a színház alapító okiratában meghatározott bemutatószám: egy vidéki színháznak jóval több bemutatót kell tartania egy évben
ahhoz, hogy a szükséges elôadás- és nézôszámot és fôként jegybevételt produkálja;
– a saját díszletgyártó mûhellyel, szabósággal rendelkezô színház bizonyos bemutatószám esetén jelentôs megtakarítást érhet el;

– a beépítendô színpad nagysága a díszletköltségekben érezhetôen kimutatható;
– magától értetôdik, hogy a színházi vezetés színvonala jelentôs tényezô egy színház
kiadásai-bevételei meghatározása során.4
Fenti néhány tényezô is elégségesen bizonyítja, hogy a törvény finanszírozási rendszere nem felel meg annak a feladatnak, amely
a valóságra épülô, ugyanakkor esélyegyenlôséget is biztosító és az elôzôekben felsorolt
hét követelménynek is megfeleljen. Új rendszerre van tehát szükség, amely színházfajtánként különbözôen határozná meg egyes
színházak közösség által elismert kiadásit és a
közösség által elvárt bevételeit, majd e kettô
különbségeként a támogatást. Végre el kellene ismerni: nem lehet ugyanolyan érdekeltségben szabályozni egy vidéki nemzeti színház, egy vidéki prózai színház, egy fôvárosi
zenés színház és egy fôvárosi mûvészszínház
vagy egy fôvárosi bulvárszínház finanszírozását. Lehet normatívákat használni, lehet a
nélkül.
Mindenképpen nagy munka, de megúszni
nem lehet.
Dr. Venczel Sándor
színházi közgazda

1 2006 ôszén az akkori fôvárosi vezetés normatív

támogatást akart bevezetni színházaiban. Ennek kritikájaként egy új normatív finanszírozásra tettem javaslatot, amely ma is olvasható a szinigazdasag.hu honlapon.
2 2008-ig a kulturális statisztikákban a színházak bevé-

telei is szerepeltek. Azóta ez az adat már nem nyilvános. Hogy miért? Ki tudja!
3 Hely-és idôhiány miatt csak az I. és II. kategóriás szín-

házak finanszírozási rendszerével foglalkozom, elismerve, hogy a többi kategória érdekeltsége is ugyanúgy
megérdemelne egy külön tanulmányt.
4 1985-ben a Zsinórpadlás címû elsô színigazdasági

tárgyú egyetemi doktori dolgozatban – számszerû példán át – Kaposvár példáján mutattam be e tétel igazságát.
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PRO LIGHT & SOUND

Frankfurt, 2011
Április az európai kiállítási szezon kezdete. A legnagyobb és talán a legjelentôsebb az év elsô kiállítása a Frankfurtban tartott Music Messe. Ez
ugye zenei kiállításnak tûnik, de az elmúlt években a világítás és hangtechnikai gyártók részérôl
kialakult nagyfokú érdeklôdés életre hívta a Pro
Light & Sound névre keresztelt kiállítás bôvítményt. Az elmúlt években olyan mértékben
megnôtt a kiállítók érdeklôdése a rendezvény
iránt, hogy idén már négy nagy teremben és a
szabadtéri kiállítótéren is volt mit nézni bôven.
Már több mint húsz éve rendszeres látogatói
vagyunk a frankfurti kiállításoknak, és emiatt sok
jó és kevésbé jó tradícióval is rendelkezünk. Ilyen
például az aschaffenburgi szálloda, az elsô vacsora a Kartofel nevû étteremben a „maminál”,
aki csütörtökönként nem ér rá, mert bridzsezik,
vagy a kiállítási napok elején a látogatás a Clay
Paky vagy a Spotlight standján (ott ugyanis
kitûnô olasz kávét kaphatunk).
Tehát, a jó szokásainkhoz híven elsô utunk
felderíteni a nevezett kiváló olasz gyártók valamelyikének a kiállítási helyét. A becsekkolás és a
kiállítói térkép áttekintése után elindultunk a kávé irányába. Térkép szerint a Spotlight tûnt közelebbinek. Viszont a pavilonba lépve már
messzirôl szemet szúrt a Clay Paky standja, mert
náluk van a legvilágosabb az egész kiállításon.
Ez nem is csoda, mert már a korábbi lámpaszériák is magasan a legjobb fényerôvel bírtak, az
olaszosan nagy Alpha család lámpái pedig még
a nagy elôdök teljesítményét is alaposan felül-

ADB Liberty, a szabadság
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múlják. A fényárban úszó standon nagy örömmel üdvözöltek olasz barátaink, és már rendelték is a kávékat a hostess lányoknál. Újdonság
szempontjából nem volt sok minden a tavalyi
utolsó londoni kiállításhoz képest, igazándiból
csak ráncfelvarráson estek át az eszközök. Például a Clay Paky által kitalált Beam lámpák továbbfejlesztett brutális kistestvére a Sharpy (20
m/59.700 lx) karjára felkerült egy figyelmeztetô
felirat, hogy 12 m-en belül ne legyen gyúlékony
anyag a nagy „fényerô” miatt. Persze az is hozzátartozik, hogy visszahozták a krómszínû burkolatot a választható színek közé, ezzel is elôsegítve a lámpák dekorációs lehetôségeit.
A következô állomás szinte a szomszédban a
DTS kiállítótere lett. A cég arculata és termékei
az elmúlt néhány évben jelentôs változáson
mentek át. A valamikori PAR lámpákra és hasonló fémnyomott termékekre szakosodott közép
olaszországi gyár intelligens és LED-es termékei
komoly tényezôként jelentek meg a professzionális piac középsô szegmensében. Delta 10
nevû zoom optikás LED derítôjük 5 méteren
5.000 lx „fényerôt” produkál, ami néhány gyártó fémhalogén izzós robotlámájának is komoly
erôfeszítésébe kerül. Újdonságképpen bemutatkozott a kis Nick Wash 600, ami a Delta kistestvére. A 13-40° között állítható zoom optikás derítô 5 méteren 3.500 lx „fényerôvel” hozza zavarba a konkurens termékeket. A rövid, de grappával fûszerezett tárgyalás alatt felajánlották,
hogy a május 18–20-án megrendezésre kerülô

Színháztechnikai Fórum keretében az új LED-es
termékeik bemutatkozhatnak a magyarországi
szakmai és felhasználói közönségnek. Tovább
indultunk. Utunk során hol ide, hol oda betértünk. Régi és új ismerôsökkel találkoztunk.
Örömmel tapasztaltuk, hogy eme jeles kiállításra hazai gyártók is eljöttek és kiállítottak. Jó volt
látni a mi Vass Sanyink Pegasus márkanév alatt
futó dimmereit, és persze magát a mi Sanyinkat
is, amint a titokzatos körülmények között beharangozott új termékeit sorakoztatta fel. Kézzelfogható közelségbe kerültünk egy 3 x 12 kW-os
dimmerel, valamint az inkább külföldi igények
alapján kifejlesztett Pegasus GRAND névre hallgató új eszközzel. Megismertük – a méretcsökkentés jegyében született – Pegasus CUTE nevû
szerkezetet, ami egy 4 U magas konténerben
12 dimmert, 12 direkt áramkört, egy 16A-es külön biztosított Aux tápcsatlakozást és egy 2 utas
DMX Splittert is magában foglal. Ezzel az egy
mobil konténerrel mûködtetni lehet egy kisebb
világítási rendszert 24 halogénlámpával és 12
kisebb robotlámpával. Ügyes és véleményem
szerint praktikus megoldás, csak a fizikát nem lehet megkerülni vele, mert ugyan kicsi és kompakt a cucc, de a 63A betáp az erôsen kell hozzá. A mi Sanyink megígérte, hogy lesznek meglepetések a kiállításon, amit szépen be is tartott,
és szomjaznunk sem kellett, amint a mellékelt
kép is jól bizonyít.
Semmi nem tart örökké, így hát ez a nap is eltelt. De ez még nem jelentette azt, hogy aludni
kell menni. Estére meghívásunk volt a Clay Paky
és a Grand MA közös gála vacsorájára, amit egy
hajón szerveztek meg. Mint az egyik legrégeb-

Balról jobbra: Marcell Miklós Intermusica, Pelyhe Ádám Lajter Light,
Pelyhe János Pelyhe Kft.

bi és legjobb baráti kapcsolatokkal rendelkezô
Clay Paky képviselet, eddigi eredményeinkkel kiérdemeltük, hogy nemcsak a szük cég képviselhette magát az eseményen, hanem szinte a teljes kiállítást látogató csoportunk hivatalos volt
az eseményre. Összesen 9 belépôt kaptunk, ami
azért komoly tétel, mert sem a Grand Ma, sem
pedig másik országok Clay Paky képviseletei
nem kaptak ennyi tiszteletjegyet erre a gálára.
Alapvetôen a vacsora nem okozott különösebb
meglepetést, de a hajóra telepített új fejlesztésû
Sharpy névre keresztelt lámpácska annál inkább. A mindössze 175 W-os izzóval szerelt
lámpácska már adatai alapján is ígéretes, de felhasználás közben mutatta meg igazán a képességeit. A kis töpörtyû két-háromszáz méter távolságból is komoly erôvel világította meg a
frankfurti felhôkarcolók éjszakai égbe nyúló tornyait. Vicces volt, hogy a folyó túlpartján esti
egészségügyi kocogásukat végzô honpolgárok
útját milyen döbbenetes erôvel képes kivilágítani egy alig 10 kg-os lámpácska. Az este kellemes
hangulatban és vidám társaságban telt el. De
egyszer minden jó véget ér, és a hajó kikötött.
Rövid és érzékeny búcsú után mindenki szállására tért kipihenni a nehéz nap fáradalmait.
Másnap az egész tortúra újra kezdôdött. Reggel ismét kávé, majd délig tartottuk az absztinencia frontját. Elveinkhez híven jártuk utunkat
a kiállítási csarnokokban. Az idei kiállításon sikerült viszonylag jól be- illetve kiosztani az útitervbe felvett cégek listáját, mert sikerült mindenkivel találkozni, akivel szerettünk volna. Illetve
szinte majdnem mindenkivel, mert az is elôfordult, hogy a célszemély nem volt elérhetô a ki-

állításon. Valószínûleg a gyártók és forgalmazók
is kihasználják a lehetôséget további kapcsolatok építésére. Ez a kapcsolatépítés általában jó
dolog, de például egy kedves ismerôsünk
Strand Lighting fényszabályzójával kapcsolatos
problémáira nem sikerült megfelelô megoldást
találni. Viszont az ADB új rendszerével sikerült
közelebbi ismeretséget kötni. A Liberty és a
Freedom névre keresztelt konzolok nevüknek
megfelelôen valóban nagy függetlenséget és
szabadságot adnak azoknak, akik ezeket a fényszabályzókat fogják használni. Az egész rendszer, a hardver és a Hathor nevû szoftver maximális kezelhetôséget és flexibilitást biztosít mindenféle világítási feladat megoldásához. Ezenkívül figyelembe veszi azt az eddig elhanyagolt
szempontot, hogy az új konzolok telepítése esetén a meglévô világítási hálózat és az elôzô konzolokban tárolt elôadások integrálása komoly
nehézségekbe szokott ütközni. A Hathor szoftver nyolcféle hálózati nyelvvel kommunikál, és
nem csak új szabványokkal, hanem régebbi, de
még élô vezérlôrendszerekkel is. Mi több, ha
nem is minden, de jelentôsebb gyártmányok
(pl. AVAB, ETC, stb.) mentett adatállományát is
fel tudja dolgozni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy AVAB Panther pulton mentett jeleket
közvetlenül is be tudja olvasni a memóriájába,
és vissza tudja játszani bármikor. Az adaptálási
képességén kívül minden korszerû pulttal szemben támasztott követelményt kielégít. Kezeli a
multitaszkos érintôképernyôket, méghozzá hat
darabot, valamint a drag&drop módú presetekre épülô világítási képfelépítést. Lehetôvé teszi a
már tárolt és archivált elôadásokból, vagy csak
világítási jelekbôl részelemeket, vagy csak tulajdonságokat átemelni az aktuális képbe, így is
gyorsítva a képkészítés folyamatát. Egy szó,

mint száz, az ADB régóta a színházi fényszabályzó pultok elsôszámú gyártója, és ezzel az új konzollal is hû maradt hitvallásához: a kilencven év
alatt felhalmozott színházi tapasztalatok alapján
a felhasználók igényeinek és elvárásainak legmegfelelôbb eszközöket biztosítani a mindennapi professzionális munkához.
Végezetül, mintegy a kétnapos túrázás summázataként kijelenthetjük, hogy bár korszakalkotó újítások nem születtek ennek az évnek az
elején sem, de a vezetô gyártók elôbbre léptek
egy picit, és ennek hála lesz majd kirôl másolni
az elkövetkezendô idôben, ha tudjuk, hogy kiknek.
Jerzsa Attila

Csupa újdonság a PLS-tôl

Kolozsi Attila Pelyhe Kft, Kovács Tibor Logen Kft, Jerzsa Attila és
ADB Freedom, a függetlenség
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