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I M PRE S S ZUM

Évekkel ezelôtt született meg a döntés, hogy a Sceni-Tech kiállí-
tás profibbá tétele és látogatottságának fokozása érdekében csat-
lakozzunk a színháztechnikához kapcsolható Hangfoglalás ren-
dezvényhez. Idén már jól szervezetten, kulturált körülmények kö-
zött a Syma csarnok összes termében rendezett, mondhatni
nemzetközi szintet megütô kiállítás az elgondolást igazolni lát-
szott. A kiállítók csak azt nehezményezték, hogy a sok anyagi és
munkabefektetésükkel a színházi mûszakiak érdeklôdését nem si-
került igazán kiváltani. Hiába voltak érdekes szakmai továbbkép-
zô elôadások a kiállításon, a látogatottság alulmúlta a várakozást. 
Pedig a rendezvényt sokan látogatták, a hang- és hangszeripar kí-

nálata és a rockegyüttesek rögtönzött elôadásai – a gyerekektôl a fel-
nôttekig – nagyszámú érdeklôdôt vonzott. Csak a színházakból jött
kevés mûszaki kolléga, bár idén talán többen, mint az elôzô évek-
ben, de még nem elegen. (Érdemes volna végre összeszámolni,
hogy hányan is dolgoznak színházakban, mûvelôdési központokban,
rendezvényszervezôknél mûszaki munkakörben.) Szoktunk azon
bánkódni, hogy kezdeményezéseinkre senki sem figyel oda. Rendre
ugyanazzal a magyarázattal szembesülünk: „nincs rá idônk.”
„Éppen bemutató van a színházban!” – mentegetôznek a kol-

légák. „A színházunk nem enged el.” „Messze van tôlünk Buda-
pest, még az útiköltséget se térítik meg.” „Egyébként is ismerünk
mindent, ami a napi robothoz szükséges.” „Az interneten min-
den új információt megtalálunk.” „Úgy sincs pénz új technika vá-
sárlására, minek ingereljük magunkat.”
Furcsa módon, akikkel a kiállításon találkozhattunk éppen a vi-

déki színházakból – negyed-ötödmagukkal – jöttek: „ugyan ma
bemutató van nálunk, de azt a kollégáink remekül megcsinálják!”
A budapesti színházakból, ha egyáltalán jött valaki, az többnyire
a mûszaki vezetô volt, aki nemigen hozta magával kollégáit.
A Szövetség elnöksége már régóta vitatkozik azon, a fôváros-

ban vagy vidéken jobb a Sceni-Techet megtartani. Profi kiállítás
sok pénzért vagy egy-egy színházon belül otthonosabb összejö-
vetel a vonzóbb? Az új termékek bemutatása, kipróbálása, vagy a
baráti találkozó a fontosabb?
Úgy tûnik, nem ez az alapkérdés, hanem a színházakban,

mûvelôdési központokban dolgozó mûszaki szakemberek érdek-
telensége. 

Mi lehet ennek az oka? Alapvetôen talán a mûszakiak helyzete
a színházukon beül. Önálló, kreatív és egyenrangú partnernek te-
kintik-e ôket színházukban, vagy csak másodrendû kiszolgálók.
Van-e szavuk, rangjuk a színház életében? A mûszaki vezetôk ren-
delkeznek-e vezetési ismeretekkel, delegálni tudják-e beosztottja-
ikra a feladatokat, vagy mindent maguk akarnak megoldani? Tö-
rôdnek-e munkatársaik emberi, szakmai fejlôdésével, vagy csak a
saját pozíciójukkal? Bár sok színház jár külföldre vendégszerepel-
ni, ekkor bôvülhet a szakmai látókör, de van-e kitekintésük a vi-
lágra? Beszerzik-e, olvassák-e a hazai és a rangosabb külföldi szín-
háztechnikai szakfolyóiratokat, vagy az idegen nyelv tudása hiá-
nyában nem foglalkoznak ezzel?
Nincs már idônk belevetni magunkat egy „túl hosszú” könyv-

be, vagy megnézni egy kilencven percnél hosszabb filmet. Sem
pedig elolvasni egy szakcikket a bulvártémákon túl. De arra sem
jut már idônk, hogy megküzdjünk valamiért és semmit sem csi-
nálhatunk elmélyülten. Részben az új technológiák megjelenése
okozza ezt az idôhiányt, pedig azok épp idôt hivatottak megta-
karítani: felgyorsult az élet, gyorsabb az utazás, hamarabb ju-
tunk információhoz. Ennek ellenére a gyorsaság követelménye
mindannyiunk idejét teljesen lefoglalja és az ebbôl adódó külön-
bözô feladatok száma a sokszorosára nôtt. Állandóan online va-
gyunk. Olykor pénzünk sincs, tehát se idônk, se pénzünk nincs
elegendô.
Kéretlenül is rengeteg információ ér bennünket nap mint nap.

Ösztönösen hárítani igyekszünk ennek nyomasztó terhét. Sodró-
dunk az információk tengerén, belefásulunk, ha nem tanuljuk
meg tudatosan szelektálni a híreket, kiválasztani, ami számunkra
fontos. Sok minden az önálló, céltudatos gondolkodás ellen hat
és lebénít. Elvesztjük érdeklôdésünket a szakma, a világ dolgai
iránt, csak a napi megélhetésre koncentrálunk, minden más iránt
közömbössé válunk.
Pedig a közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége, mert el-

nyomja vágyainkat, tenni akarásunkat. Másfelôl tudjuk, hogy az
érdektelenség oka nem mindig a közömbösség, lehet a képesség
hiánya is.
A Sceni-Tech és sok más szakmai rendezvény valószínûleg

ezért fullad ma érdektelenségbe. 

Érdektelenség
Szabó-Jilek Iván



A pályázati kiírásból egy Magyarországon
eddig majdnem ismeretlen, új intézménytí-
pus rajzolódik ki: „A konstrukció átfogó célja
olyan közmûvelôdési intézményrendszer ki-
alakítása, amely a közoktatási és közmûvelô-
dési rendszerek összekapcsolása, az egész
életen át tartó tanulás feltételeinek javítása és
infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve

fejlesztése révén lehetôséget teremt a jobb
minôségû kulturális szolgáltatások biztosítá-
sára. A létrejövô intézmény segíti az egyének
társadalmi érvényesüléséhez szükséges kom-
petenciák megszerzését, továbbá szolgálta-
tásai által elôsegíti a közösségi és civil aktivi-
tás dinamizálását, így hozzájárulhat a társa-
dalmi befogadás javulásához.” Az Agora te-

hát nem egyszerûen egy mûvelôdési ház ki-
bôvített, akadálymentesített és korszerû
technológiával felszerelt, átértelmezett válto-
zata, hanem valódi innováció, erôs impulzu-
sokat ad a város szociális és kulturális átalaku-
lási folyamatának.
Hódmezôvásárhely érzékeny és hagyo-

mánytisztelô módon fogta fel a feladatot. Az
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2008 elején írta ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az EU és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával indított
Agora Programot, keretében vidéki nagyvárosok pályázhattak multifunkcionális közösségi központok létrehozására vagy bôví-
tésére, majdnem teljes egészében vissza nem térítendô támogatás segítségével. A pályázat kilenc nyertese – Tatabánya, Szek-
szárd, Hódmezôvásárhely, Szolnok, Kaposvár, Eger, Szombathely, Nyíregyháza és Békéscsaba – közül az elmúlt négy évben
mindössze három tudta megvalósítani a programot, a többi igen lassan halad, vagy teljesen leállt. A megvalósítás eredeti ha-
tárideje, 2010 decembere, a gazdasági válság kirobbanásával a bizonytalanul távoli jövôbe tolódott, és jórészt a pályázók ki-
tartásán, a tervezett program komplexitásán és az ésszerû forráscsökkentéseken múlt, hogy egyáltalán véghezvihetôk-e a fej-
lesztések. A már korábban elkészült szolnoki és kaposvári projektek mellett augusztus végén adták át 1,2 milliárd forintos be-
ruházással a Hódmezôvásárhely „kulturális agoráját”, a Bessenyei Ferenc Mûvelôdési Központot.

Bessenyei Ferenc Mûvelôdési Központ, Hódmezôvásárhely

Kultúrpalota
újratöltve

AGORA PROGRAM

�



1948–50 között megépült kultúrpalota, hiva-
talos nevén a Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház
évtizedeken át a város szellemi centruma
volt. Építészei, id. Janáky István és Jánossy
György az 1945 után csupán néhány rövid
évig virágzó modern építészet egyik kivételes
alkotását fogalmazták meg itt, árkádos bejá-
rati homlokzattal és a zsinórpadlásnak a kör-
nyezet fölé tiszta arányokkal magasodó
tömbjével. A puritán méltóságú épület ma,
hatvan évvel késôbb is a városkép egyik leg-
hangsúlyosabb eleme.
A bôvítéssel együtt járó újrafogalmazást a

városvezetés rendkívüli érzékenységgel az
építészpáros egyik tagjának fiaira, ifj. Janáky
Istvánra és Janáky Györgyre bízta – kivételes
pillanat, amikor a leszármazottak egy meg-
változott kor igényeihez igazíthatják az apa
mûvét. Az átalakítás kívülrôl kevéssé érinti a
mûemléki védettség alatt álló kultúrpalotát,
annál hangsúlyosabb a változás a belsô te-
rekben: a régió egyik legkorszerûbb színpad-
és nézôtere jött itt létre. A nézôtér teljesen
átalakult, hogy minden pontjáról tökéletes
látást és akusztikai élményt nyújthasson;
megszûnt a galériás karzat, erôsebb lejtést
kapott a zsöllye, ezzel 80 fôvel kevesebb lett
a befogadó kapacitása, de a korszerû szín-
padtechnikai megoldások – videovetítô és
hatásvilágítási rendszerrel kiegészítve –, az
újonnan kialakított zenekari árok és a bejára-
ti szinten a nagy belmagasságú, üvegtetejû,
padlózatán kerámiával burkolt elôcsarnok ki-
alakítása, valamint a központi klíma bôven
kárpótol ezért. A színházterem mennyezeté-
nek különlegessége, a deszkaburkolatú, lá-
gyan ívelô álmennyezet alig észrevehetôen
módosult a korszerû akusztikai elvárásoknak
megfelelôen, illetve a zenekari árok és a né-
zôtér találkozási vonala fölött egy sávban
megtörik, itt rejti el a most beépített világo-
sítóhidat. Lényeges hozadéka az átépítésnek
az új táncterem, amelyben a táncparkett te-
rét a térbe belógatott hasáb jelöli ki, vala-
mint a földbe süllyesztett raktár-iroda-szob-
rászmûhely kialakítása, melynek teteje több
irányból is megközelíthetô, a városlakók szá-
mára közösségi teret kínáló terasz lett.
A nagyszabású programhoz azonban ez az

épület még kibôvítve sem elegendô. Az Ago-
ra programnak köszönhetôen – a teljes bel-
város egy másik, komplex városrehabilitációs
projekt keretében újul meg – a hajdani kul-
túrpalota a középpontjába kerül annak a kul-
turális tengelynek, melynek egyik végpontjá-
ban az alföldi város gazdag és máig élô kép-
zômûvészeti hagyományait bemutató Alföldi
Galéria áll, másik határköve pedig az új fôut-
cát szegélyezô, jelentôsen kibôvült Tornyai
János Múzeum. A múzeum kettôs tömbje két

oldalról is új épületben folytatódik: az egyik
egy többszintes fogadóépület, a pincében
látványraktárral, a földszinten a mai kor láto-
gatói igényeit kielégítô bejárati portállal és
könyvtárral, még följebb idôszaki kiállítások-
nak kialakított térrel. A másik, eltolt kubusok-
ból építkezô, kívülrôl zárt tömb egy három-
szintes raktárépület, tetején kétlépcsôs zöld
terasszal – a bôvítést Vesmás Péter szegedi
építész tervezte. Az Alföldi Galérián a kisebb
átalakítások mellett lecserélték a cseréptetôt.
A 35 négyzetméternyi belsô teret befogadó
komplexum köré gyertyánból komponálnak
impozáns sövényt az Új Irány Csoport tájépí-
tészei.
Nyitottság és intenzív városi élet költözik a

vásárhelyi Agorába. A hivatalos megnyitó
2012. augusztus 31-én történt, de a város
már 2012 eleje óta készült a folyamatos
mûködésre. Szakmai találkozókon, konferen-
ciákon mutatta be a megnyíló lehetôségeket
a régió iskoláinak, mûvelôdési és civil intéz-
ményeinek, alkotóközösségeinek, és tavasz-

szal pályázatot hirdetett „Tervezze meg a
BFMK egy napját” címmel, hogy a komple-
xum munkájában való részvétel valóban a
környék minden településének kulturális igé-
nyeit kielégítse. A színházterem megújítása

és a többféle elôadó-mûvészetet kiszolgáló,
illetve a kifejezetten táncteremnek kialakított
két új színtér azonban a közmûvelôdési funk-
ción túl minôségi ugrást jelent a város és a
régió kulturális életében.

Götz Eszter

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

6

Elôcsarnok

Nézôtér

Kamaraterem

�



A volt Petôfi Mûvelôdési Központ teljes re-
konstrukciója során a szcenikai rendszerek
komplett kivitelezését az Interton Kft. végez-
te. A színpadgépészeti és színpad-világítási
rendszerek alvállalkozók bevonásával valósul-
tak meg, elôbbi az Estendo Kft.-vel, utóbbi a
Pelyhe és Társa Kft.-vel.
Mostani cikkünkben az audiovizuális rend-

szereket mutatjuk be.
A történet régen és a már sajnos szokásos-

nak mondható nehézségekkel indult. A ge-
nerálkivitelezô a vállalásába tartozó teljes
szcenikai rendszert egy 2009-ben készült en-
gedélyezési terv alapján nyerte el. Szakem-
bereknek mondani sem kell, hogy egy enge-
délyezési terv milyen szinten specifikálja a
szállítandó eszközöket, ill. rendszereket. To-
vábbi gondot okozott, hogy nemhogy a ter-
vezés során, de még az audiovizuális rend-
szerek kivitelezésének megkezdésekor (2011.
szeptember) sem állt rendelkezésre a Mûve-
lôdési Központ üzemeltetôi csapata, így a
konkrét rendszer mûködési alapjait, felépíté-
sét nem volt kivel egyeztetni. És akkor még a
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról nem
beszéltünk, de úgy gondolom, a Színpad
szakavatott Olvasója el tudja képzelni a hely-
zetet.

Több mint fél évvel késôbb, 2012 késô ta-
vaszán (amikor a szerzôdésünkben szereplô
véghatáridô régen lejárt), szerencsés fordula-
tot vett a projekt. Az intézmény vezetôje,
Gajdán Bálint, külön forrásokat szerezve, az
audiovizuális rendszer komoly bôvítését kez-
deményezte. A végeredmény így egy ma-
napság igényesnek mondható, korszerû, jó
felépítésû és nem utolsósorban a mûvelôdé-
si házra szabott audiovizuális rendszer lett.
Az audiovizuális rendszer mûszaki felépíté-

sét tekintve, az építészethez igazodóan, két
részre bontható: meglévô épület, amelyben
a színházterem is található, valamint az új
épület.
A meglévô épület esetén a rendszerek a

színházteremben összpontosulnak.
A hangrendszer a digitális EtherSound há-

lózaton alapul, amelyre a terem számos
pontján lehet csatlakozni. A 64 csatornás Ya-
maha LS9-32 keverôpult és a 2 db Yamaha
SB168ES digitális stagebox (összesen 32 be-
menet és 16 kimenet áll rendelkezésre) en-
nek megfelelôen egyszerûen használható
tetszôleges pozíciókban is.
A bejátszó eszközök között találunk Tas-

cam és Denon CD-lejátszókat, valamint több
mint 30 db-os vezetékes mikrofonpark áll

rendelkezésre (Shure,
Sennheiser) a hozzá
tartozó K&M állvá-
nyokkal és hordládák-
kal. A 16 csatornás ve-
zeték nélküli mikrofon-
rendszert Sennheiser
ew100 sorozatból épí-
tettük fel a szükséges
külsô antennákkal és
antennaelosztókkal.
Ide tartozik még a

hangrögzítô rendszer,
amely közvetlenül
csatlakozik az AuviTran
interface segítségével
az EtherSound háló-
zatra. A rögzítés Mac-
book Pro laptopon tör-
ténik a Cubase 6 hasz-
nálatával.
A megszólalás esz-

közei kivétel nélkül a
QSC K-dinasztia tagjai-
ból kerültek kiválasz-
tásra, amely jól példáz-
za, hogy az azonos ala-

pokon nyugvó, különbözô felépítésû aktív
hangsugárzók milyen hatékonyan képesek
együttmûködni ugyanabban a térben. A fô-
sugárzó rendszert a kétutas QSC KLA sorozat
alkotja (2x3 db KLA12) mélysugárzókkal ki-
egészítve (6 db KW181). A rendszer ideális
választásnak bizonyult a színházteremben,
megfelelô hangerôvel és egyenletességgel
biztosítva a minôségi hangzást. Az engedé-
lyezési terv szerinti oldalsó és hátsó hatás-
hang sugárzókként az ultra kompakt, két-
utas, aktív QSC K8 hangsugárzókat (össze-
sen 6 db) telepítettük. Színpadi monitorozás-
ra 8 db K10 hangsugárzó szolgál.
A többfunkciós tér audiovizuális rendszere

jóval egyszerûbb felépítésû. Fixen telepített,
100 V-os hangsugárzókból és 4 db mobil
hangsugárzóból (QSC KW-sorozat) áll.
A szükséges kiegészítôk (vezeték nélküli mik-
rofon, CD-lejátszó, keverô, állványok stb.) itt
is biztosítottak, valamint leszállításra került
egy Panasonic DVD-lejátszó és egy fixen te-
lepített vetítôrendszer is (4.200 ANSI lumen
teljesítményû NEC projektor és motoros vetí-
tôvászon).
A relatív kisméretû, Szcenika gyártmányú

ügyelôi rendszer az elôcsarnokot, a közleke-
dôket és az öltözôket látja el hangosítással,
valamint 2 db duplex egység tartozik hozzá.
A színházterem vizuáltechnikai rendszere

az Edirol 8 csatornás videó keverôjén és a
Tai den 8x8-as RGBHV mátrixán alapul. A kü-
lönbözô formátumú jelforrások jelei (pl. lap-
top, PC, professzionális Tascam DVD-leját-
szó, 2db fixen telepített kamera stb.) a fenti
útválasztó eszközökön keresztül jutnak el a
terem nagy teljesítményû (6000 ANSI lu-
men, XGA) NEC gyártmányú videoprojekto-
rához. A vetítés távvezérelhetô motoros vetí-
tôvászonra történik (400x300 cm).
Lehetôség van az épület különbözô pont-

jain elhelyezett 8 db 42” kijelzôn különféle
audiovizuális tartalmak megjelenítésére is,
akár a stúdióból, akár lokálisan csatlakoztatva
a forrást.
A rendszer részét képezi még egy AVCHD

kamkorder (Panasonic AG-HMC41), amellyel
full HD felbontású felvételek készíthetôk az
intézményben megrendezett eseményekrôl.
Az új épület audiovizuális rendszerei egy-

szerûbb felépítésûek. Itt a táncterem és a szá-
mítógépterem került felszerelésre AV eszkö-
zökkel, részben fix, részben mobil kiépítés-
ben. 
Véleményünk és tapasztaltunk szerint a
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Kiindulási körülmények 
Az ötvenes évek elején átadott színházterem
tervezésében feltehetôen nem vett részt szín-
háztechnikai szakértô, ezért az elônytelen
építészeti – tartószerkezeti környezetbe tele-
pített kezdetleges technikai berendezés már
az átadáskor használhatatlan volt szceni-
kai célokra. Az értelmetlen belmagasságú
(12-13) színpadtornyot egy szabálytalan biz-
tonsági függöny zárta le, zsinórpadlás, szín-
padi felsôgépezet gyakorlatilag nem létesült.
Láthatólag utólag az üzemeltetô a színpad-

nyílás magasságában néhány világítási tartót
és a takarófüggönyök bekötésére alkalmas
idomacélt függesztett a színpad légterébe,
hogy a színpadot a legegyszerûbb módon
üzemeltetni tudja.  Ezzel viszont végképp ér-
telmét vesztette a kihasználhatatlan, viszony-
lag nagy belmagasság. 
Az 1,2 m magas színpad (nehezítve a dísz-

letezést) lejtôsre volt kialakítva, rosszak vol-
tak a látási viszonyok a nézôtér elsô harma-
dában és az erkélyen. Eredetileg nem voltak
világítási pozíciók a nézôtéren kialakítva, né-

hány utólag felszerelt fényvetôvel lehetett a
színpad elsô harmadát deríteni. 

A felújítási program
fô szempontjai 

Nézôtér
A nézôtéren kibontottuk az erkélyt, helyette
optimálisan emelkedô egyszintes nézôtér ké-
szült. 2 mennyezeti világítási híd az elôszín-
pad és a fôszínpad elsô harmadának jó meg-
világítását teszi lehetôvé. Optimális helyre

mûvelôdési házak, színházak mai helyzetét
látva, az Agora program keretében sikerült
egy magas színvonalú, korszerû, jól használ-
ható audiovizuális rendszert kiépítenünk a
Bessenyei Ferenc Mûvelôdési Központban.
Külön köszönet illeti Czérnay Károlyt, az
Agora mûszaki vezetôjét, hogy igényeit, el-
képzeléseit megosztotta velünk, és a beüze-
melés, finomhangolás során folyamatosan
rendelkezésünkre állt, ezzel is biztosítva,
hogy kifogástalanul mûködô audiovizuális
rendszer valósuljon meg.
A 2012. augusztusi átadás óta az épület

folyamatosan üzemel, helyet adva a legkü-
lönbözôbb mûfajú rendezvényeknek. A pro-
jekt szép ívét – reméljük – nem töri meg az
építôipari beruházások jelentôs részénél ma-
napság tapasztalható rossz fizetési morál, és
az audiovizuális rendszer továbbra is az üze-
meltetôk és a közönség legnagyobb megelé-
gedésére fog szolgálni.

Balogh Géza
Interton Kft.
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került a fény- és hangvezérlô közös nyitott
páholyban. 
Arányosabb lett a rendkívül szûk színpad-

nyílás keretes jellege. Szélessége 10 m-re volt
bôvíthetô, és a felsô perem a világítási híd
visszahúzása következtében sem annyira me-
rev, mint az átalakítás elôtt. 

Az elôszínpadi játékfelület nagymértékben
variálható. Max. 35 fôs zenekari árok kialakí-
tására van mód, a kisebb árokba 25 fôs ze-
nekar ültethetô le kényelmesen. Az árok le-
fedésével maximum 4 m mély elôszínpad is
kiépíthetô a fôszínpaddal azonos járófelület-
tel. 

Színpad
A színpadtorony belmagasságának növelése
több szempontból sem jöhetett szóba, ezért
kb. 8 m magasságban egy zárófödém beépí-
tésével tûzrendészetileg elfogadható szín-
padteret hoztunk létre. Egyúttal a felsô ré-
szen a korszerûsítéshez feltétlenül szükséges
gépészeti terek kialakítására volt lehetôség. 
A színpad felsôgépezetét szokvány szerke-

zetek és mozgató rendszerek alkotják:
– Színpadnyílásportál patkó alakú felsô

karzatrendszerrel 
– Görög rendszerû elôfüggöny
– 11 db díszlethúzó átlag 30 cm-es osztás-

távolságokban 
– A belsô függönyözés tartó és mozgató

rendszerei 
– 1 db mozgatható színpadi világítási tartó 
– Mobil vetítôvászon-keret 

Külsô díszletfogadás és -tárolás
A színpad a járdaszínt felett kb. 1,8 m maga-
san van, ezért a díszletbeszállító ajtó elé egy
emelôasztalt kellett beépíteni a nagyobb sú-
lyú díszletek és konténerek beemeléséhez.
Nagyobb díszletek, díszletfalak tárolására az
épületen belül nincs lehetôség. A színpad bal
oldalán lévô kis belmagasságú raktár elsôsor-
ban a létesítmény saját kellékeinek tárolására
lesz alkalmas. 

Strack Lôrinc

Az új felsôgépezet részlete A háttérfüggöny pályája mélységben állítható Panoráma tartók a kezelôhíd oldalán

A zenekari árok kézi lefedése

Hosszmetszet
tervezett állapot

A megvalósult állapot
kevesebb díszlettartóval



Szeptember elsején vehették birtokba a hód-
mezôvásárhelyiek a Tornyai János Kulturális
Városnegyedet. A projekt részét képezte a
Bessenyei Ferenc Mûvelôdési Központ felújí-
tása is. Az alábbiakban a Mûvelôdési Központ
megvalósult színpadtechnikai berendezéseit
ismertetjük.
Az elôszínpadi zóna mobilitása jól variálha-

tóvá teszi a teret. Az új zenekari árok nyílásá-
nak felülete lefedhetô a színpad és a nézôtér
szintjén is, így elôszínpadként és nézôtérként
is egyaránt használható. A mobil lefedés
mélységben is osztható, ezáltal változtatható
a színpad és nézôtér aránya. Természetesen a
zenekari árok mérete is variálható, 20 és 30
fôs kialakítás lehetséges.
A beépített görög rendszerû gépi függöny-

mozgatás kielégíti a korszerû színpadtechni-
kai berendezésekkel szemben támasztott kö-
vetelményeket. 0–100%-ig fokozatmentesen
szabályozható, maximum 1,0 m/s. sebes-
ségû, a központi kezelôpultról és a hang-fény
vezérlô helységbôl kezelhetô. A függönypá-
lya Omega típusú, a hozzá tartozó görgôkkel,
terelésgarnitúrával és egyéb tartozékaival sze-
relve. A kétszárnyú függöny alapanyaga ne-
hezen éghetô (B1) színházi plüss (Bach) azo-
nos színû béléssel, 100% redôzéssel. 
A felsôgépészet megegyezô szerkezeti fel-

építésû díszlethúzókat és világítási tartót tar-
talmaz. A berendezések hajtásegységei a szín-
padtér melletti gépházban helyezkednek el.
A hajtásegység 4 köteles spirálhúzó fékes vil-
lanymotorral, önzáró jellegû csigahaj-
tómûvel, szabadon állítható hatkapcsolós
vég álláskapcsoló egységgel. A tárcsák mellett

elhelyezett rézrúd az
esetleges rendellenes
kötélcsévélést érzéke-
li (kötéllazulás-érzé-
kelés). A hajtásegysé-
gektôl a kötelek tere-
lôkerekeken át jutnak
ki a színpadtér meny-
nyezet alatti statikai
tartóihoz, melyekhez
körmökkel és csava-
rokkal vannak felrög-
zítve a leterelôkere-
kek.  A terelôkerekek-
rôl lefutó kötelek a
díszlet, illetve világí-
tástartóhoz rövidített bekötéssel csatlakoz-
nak. Az 1 db világítási tartó 500 kg terhelhe-
tôséggel, kb. 6,5 m mozgástartománnyal, üt-
közésvédelem nélküli, kettôs csôtartós kivitel-
ben készült. Az 5 db díszlethúzó terhelhetô-
sége 300 kg, egyéb paramétereiben meg-
egyezik a világítási tartóval. Az elektromos ve-
zérlôszekrények közvetlenül a gépek mellett,
a gépházban találhatóak. A színpadgépészeti
vezérlôpult csatlakozója a rendezôi bal oldali
torony alatt, az ügyelôi munkahely mellett
helyezkedik el.
A háttértakarások tartószerkezetei; a mély-

ségben állítható háttérfüggöny, felezôfüggöny
és szuffita, Omega sínre szereltek. Az oldaltaka-
rások 6 db forgatható karra vannak szerelve.
A háttértakarások függönyei az elôfüggöny
alapanyagával azonos minôségû (Bach) fekete
színházi plüssbôl konfekcionálva, de bélelés
nélkül és a csôtartókba, illetve a háttér és felezô

függönypálya görgôihez rögzíthetô kötôszala-
gokkal. Színe fekete, redôzés egységesen 75%. 
Az új épületrészbe, a táncterembe, meny-

nyezeti csôtartó rendszer lett beépítve, vala-
mint az elôtétfalak vázába épített szerkezetre
Omega függönysínek, fekete színû, lángmen-
tesített (B1), bolyhosított bársonyhatású füg-
gönyökkel, 100%-os redôzéssel. A terem
multifunkciós használhatóságához mobil
színpadelemeket szállítottunk.
Az újjáépített, a többszörös költségcsök-

kentés ellenére korszerûen felszerelt épület a
város és a térség kultúrájának meghatározó
helyszíne lesz. A korszerûsített központ alkal-
mas komoly- és könnyûzenei koncertek, szín-
házi elôadások fogadására. Az építési munkák
befejezését követôen az üzemeltetôkön a sor,
hogy tartalommal töltsék meg a házat.

Barna János
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.
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A díszlettartók köteleinek átterelése a gépházba Hajtásegységek a gépházban

Világítási tartó



Elöljáróban annyit, hogy a komolyabb tech-
nikai igényekkel rendelkezô Naplegenda
produkcióval jártam ezen a helyszínen, így
ennek (a talán torzított) tükrében láttam az
ott beépített világítástechnikai eszközök ké-
pességeit.
A lámpapark, hasonlóan az átlagos mûve-

lôdési házak felszereltségéhez, viszonylag
szerény.
A szokásos fényvetôtípusok megtalálható-

ak, van PC és profil fényvetô is, én csak a
megoszlásukat furcsállottam egy kicsit. Pél-
dául a nagyobb, 750 W profil fényvetôbôl is
és a kisebb 575 W testvérébôl is csak két-két
darab található a házban. A színezéshez
használható fényvetôk valamivel magasabb
számban képviseltetik magukat, de rendes
színpadderítést legfeljebb két színbôl lehet
összerakni. (Nekem négy szín kellet volna,
erre semmi esélyem nem volt.)
Vannak olyan építészeti sajátosságok,

amelyek nagyon megnehezítik a színházi tí-
pusú világítás kialakítását. Gyakorlatilag nem
lehet sötétet csinálni a színpadon, mert a né-
zôtér (és a teljes proszcéniumnyílás) burkola-
ta fehér színû, így a teremben található ösz-
szes fényforrás reflexei megjelennek a szín-
pad környezetében is. Ezt a szerencsétlen
helyzetet erôsíti a nézôtér lépcsôibe beépí-
tett, nagy fényerejû, kék színû biztonsági vi-
lágítás. (Ezt a hibát már több helyen sikerült
elkövetni, de a fehér oldalfalak itt különösen
erôs kék derengést adnak az egész nézôté-
ren.)
Egy másik probléma a világítási hidak ki-

alakítása. A megközelítésükre egy, a terem
hosszanti tengelyében elhelyezett, viszony-
lag széles közlekedôhíd szolgál. Errôl nyílik
két oldalra a két világítási híd, amelyek elég
keskeny nyílásokon keresztül „látják” a szín-
padot, így az elsôrôl a fôszínpadra, a hátsó-
ról inkább az elôszínpadra lehet világítani.
Ha épp a színpad tengelyében, középrôl kel-
lene világítanunk (mint ahogy most nekem is
kellet volna) akkor bajban vagyunk, mert se
a hidakról, se egyéb módon nem lehet fény-
vetôt kivarázsolni a központi pozícióba.
A produkció, lévén táncszínházi elôadás,

használta a teljes színpadfelületet. Mivel a fô-
színpad csak öt-hat méter mély, kihasználtuk
a lefedett zenekari árokkal nyerhetô elôszín-
padot is. (Ezzel azonban elég különbözô
színpadfelületeket és így lépéshanghatásokat
értünk el, a színpadpadlóhoz képest, teljesen

másképp szól a zenekari árok lefedése. Gyor-
san túllendültünk ezen, pedig az egyszerre
„ugráló” néptáncosok komoly hanghatáso-
kat generálnak.)
Ez a zóna már kinyúlik a nézôtér felé, így

az oldalfalainak festése azonos a terem fehér
színvilágával. Ezzel a táncszínházakban gyak-
ran alkalmazott „utcavilágítás” oldalról jövô
fényei lehetetlen helyzetbe kerültek, nem
tudják betölteni az eredeti funkciójukat, mert
mindent felderít az innen beadott gépek fé-
nye.
Sajnos az elôszínpad fölött egy szép hang-

vetô díszburkolat található, amelyen sehol
sincs bekötési, függesztési pont kialakítva.
A megnövelt színpadfelület miatt ide kellet
volna helyezni a produkciónk lebonyolításá-
hoz szükséges robotlámpák jelentôs részét.
Végül egy lábakon álló, alumíniumhíd került
ideiglenesen beépítésre, de a csekély belma-
gasság miatt nem tudtuk megfelelô magas-
ságra kiemelni, így csak korlátozottan lehe-
tett a robotokat használni.
Az eredetileg telepített vezérlési rendszer

nagyon jó, (egy új ADB pult) de mi nem
használtuk, kicseréltük a produkció teljes
programját tartalmazó ETC EOS fénypultra.
(Így már azt is tudjuk, hogy 104 cm hely áll
rendelkezésre a cserepultok elhelyezésére, az
EOS éppen befért.)
A vezérlés DMX vonalai jól ki vannak épít-

ve, mind a dimmer rendszer, mind a színpa-
di végpontok könnyen elérhetôek, így prob-
léma nélkül át lehetett venni a teljes fényve-
zérlést.
A helyi kollégák nagyon segítôkészek vol-

tak, megpróbálták a legjobb teljesítményt ki-

csikarni a rendelkezésre álló eszközökbôl. Saj-
nos az alapfelszereltséghez tartozó színfóliák
igen keskeny részét fedik le a felmerülô igé-
nyeknek, de kompromisszumokkal és a ma-
gunkkal hozott anyagokkal sikerült áthidalni
ezt a problémát.
Egy ehhez hasonló mûvelôdési ház nem -

igen tud felkészülni a komolyabb színházi
produkciók kiszolgálására, így a beérkezôk-
nek kell alkalmazkodniuk. (Vagy hozzák ma-
gukkal a szükséges eszközöket, vagy na-
gyobb toleranciát tanúsítanak.)
Az építészet részérôl elkövetett hibákat vi-

szont nagyon nehéz utólag korrigálni, bizto-
san nem fogja senki az elôadása elôtt a meg-
felelô (sötétebb) árnyalatra festeni az egész
nézôteret.
Sajnos tudjuk, hogy a hasonló hibák egy-

szerûen és további költségek nélkül csak a
tervezési szakaszban orvosolhatók, de ehhez
arra lenne szükség, hogy még idôben bekap-
csolódhasson egy színházi területen is jártas
szakértô, és felhívja a figyelmet ezekre az el-
kerülhetô hibákra.
A Bessenyei Ferenc Mûvelôdési Központ

nézôtere még hosszú évekig ebben a szép fe-
hér színben fog pompázni. Tágítja a térérze-
tet, tisztaságot, letisztultságot sugall, és na-
gyon megnehezíti szegény világosítók dol-
gát.

Kiss Péter
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Naplegendával vendégszerepeltünk

Emeleti alaprajz a világítási hidakkal



A pályázaton való indulás feltétele volt a
színházi munkákban való jártasság. Közel 10
éve rendszeres kivitelezôi vagyunk színházak
megrendeléseinek. Díszleteket, acélszerkeze-
teket gyártottunk, vagy felújítási munkákban
vettünk részt a gyôri Nemzetiben, Budapes-
ten az Operában, a Madáchban, a Nemzeti-
ben.
Ez a feladat sokkal összetettebb volt az ed-

digi megbízatásainknál. A kiírás szerint a szín-
pad acélszerkezetének és gépészetének javí-
tása, a teljes faszerkezet cseréje, a villamos ve-
zérlések és vezetékek cseréje várt ránk. A régi
tervek alapján kellett dolgoznunk. 
Összesen 60 nap állt a rendelkezésünkre,

ami feszített tempójú kivitelezést feltételezett.
A padlószerkezet bontása csak roncsolásos

technológiával történhetett az idôhiány mi-
att. Az acélszerkezet feltárása után szembe-
sültünk a tulajdonképpeni feladattal. A 34 év
megviselte az acélszerkezetet: számos helyen
töréseket találtunk, a hegesztési varratok elfá-
radtak, vagy a silány kivitelezés miatt nem bi-
zonyultak idôtállónak. A faszerkezet alátá-
masztása sem maradhatott a régi terv szerint.
Elsô lépésként kiszereltük a forgószínpad és a
mozgó kazetta mûanyag kerekeit. Bár ez nem
volt elôírás, úgy döntöttünk, hogy az összes
csapágyat ki kell cserélni, elsôsorban a csapá-
gyon belüli kenôzsír elöregedése miatt. Leg-
alább tíz évben kellett gondolkodnunk az
üzembiztonság érdekében, hiszen a kerekek a
forgószínpad és a kazetta esetében 40%-ban
oly módon voltak elhelyezve a vázszerkezet-

ben, hogy azok cseréje csak a teljes faszerke-
zet bontása után lehetséges. A csapágyakat
ezért is ragasztóval rögzítettük a csapágyfé-
szekben. A danamit kerekek felszabályozása is
szükségessé vált, 15%-ban pedig cserélni kel-
lett ezeket. A kazetta kerekeit a kiírás szerint
állíthatóvá kellett átalakítanunk az eddigi fix
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A Gyôri Nemzeti Színház nagyszínpadá-
nak felújítása megtörtént a nyáron.
A kivitelezést közbeszerzési eljárás kere-
tében cégünk az Ipartechnika Menedzser
Kft. nyerte nettó 48,3 millió forint érték-
ben.a Gyôri Nemzeti Színház

felújított fôszínpada
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Üzemel



helyzethez képest. Az állíthatóságot végül
egy M 20-as csavar, rögzítôanyával biztosítja,
a szerkezet egy tengely körül fordul el, így
mintegy 12 mm emelést tesz lehetôvé a 64
db kerék esetében, ami a padló kopásütemét
nézve elegendô az utólagos állíthatósághoz.
A kazetta 4 db párhuzamosan futó ke-

ményfa palló szerkezeten fut, ami a betontar-
tókhoz volt rögzítve. A szerkezet bontása
után kiderült, hogy a csatlakozó betonfelüle-
tek tönkrementek, elporladtak, már nem biz-
tosítják a felfekvést, a rögzítést. A betonnal
történô javítást a kikeményedési idô miatt el

kellet vetnünk, helyette egy általunk jól is-
mert mûgyantát használtunk, aminek a kike-
ményedési ideje 24 óra volt.
A kazetta vezetôkerekeinek kopását értékel-

ve világossá vált, hogy a mozgás során jelentôs
oldalirányú erôk léphetnek fel, hiszen nem
csak a siklócsapágyak koptak el, hanem az acél
csapágyház is oválisra kopott. Ennek az oldal-
irányú mozgásnak oka lehetett, hogy a tartó-
kerekek nem egy síkban voltak, vagy a tartóge-
rendázat nem párhuzamos, de a kazettát moz-
gató dörzskerékszerkezet beállítása is okozhat-
ta. Ez a mozgás a 10-12 mm-t is elérte a 6 m-
es mozgási tartományban. Ezen a problémán
jelentôsen nem tudtunk javítani, mivel a veze-

tôsínek cseréje vagy átalakítása semmiképpen
nem fért volna a bele határidôbe.
A gépészetben, a szokásos karbantartási fel-

adatokon kívül, nem várt meglepetés bennün-
ket, elôírás szerint cseréltük a kuplungokat,
dörzskerekeket, ill. a hajtómûvekben az olajat.
Az elektromos munkákon belül a vezérlések

beszabályozása a tervezettnél több idôt igé-
nyelt. Nehézséget okozott az új becsípôdést
gátló biztonsági érzékelôk beépítése, mivel a
szabvány szerint a mozgó elemek közötti ré-
seket is tartani kellett.
A faszerkezet cseréje kívánta a legtöbb erô-

forrást, idôt és fejtörést. A kezünk több okból
is meg volt kötve, hiszen a két nagy oldalszín-
pad nem volt része a kiírásnak, tehát a felüle-
tüket mint bázispontot is figyelembe kellett
venni. A padlószintek bemérésekor – melyet
lézeres mûszerrel végeztünk – látható volt,
hogy a nézôtér felôl a színpad bal és jobb ol-
dala között 15 mm eltérés van, ami való-
színûleg építészeti kivitelezési hiányosság. A
fémszerkezetek nagyságuknál és tervezésük-
nél fogva, már csupaszon is elég „rugalma-
san” viselkedtek. A kiegyenlítô pódiumokban
egymás melletti pódiumok esetében egyiknél
a szerkezet domborúsága látszott, a másiknál
pedig homorú volt, azaz behajlott.

A kiegyenlítô pódiumok 333 mm-t süllyed-
hetnek, ez a szám pedig etalon volt a padozat
beépítésénél. Minden mindennel összefüg-
gött, meg kellett találnunk a kompromisszu-
mokat, mégpedig nagyon rövid idô alatt. Ez a
helyzet a mûszaki ellenôr és a mi szakembere-
ink közötti rendszeres egyeztetést követelt.
A kivitelezést végül is kisebb csúszással tud-

tuk befejezni, ez azonban a színpad használ-
hatóságát nem befolyásolta, így az évad a
tervezett idôben elindulhatott.
Milyen tanulságokat vonhatunk le?
Több idôt kell szánni az ilyen volumenû fel-

újításokra, mert várható, hogy olyan problé-
mák merülhetnek fel, amelynek megoldásá-
hoz mérnöki elôkészítésre, nagyobb felkészü-
lésre van szükség, vagy egyszerûen a techno-
lógiai idô megnövekedhet.
Az erôforrás-tervezésnél is figyelembe kell

venni a nem tervezett technikai igényekre
történô reagálást.

Elôzetesen több adatot kell biztosítani a ki-
írás során, amely a meglevô állapotokat és az
elvárt változás mértékét rögzíti.
Az ennyire összetett rendszereknél, régi

szerkezeteknél számítani kell arra, hogy a ter-
heletlen szerkezetek, a kész kivitelezett szer-
kezetek és a díszlettel terhelt szerkezetek más-
képpen viselkednek.
Összességében az átadott, felújított fôszín-

pad további tíz évre biztosítja a Gyôri Nemze-
ti Színház és a Gyôri Balett kiváló mûvészi tel-
jesítményéhez a technikai feltételeket.

Miklósy Lajos
ügyvezetô

www. iptech.hu
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Több évtizeden keresztül fontolgatták az ille-
tékesek, szükség van-e Linzben egy opera-
házra? Népszavazást is tartottak a városban,
melyen a lakók 2000-ben még elutasították
az ötletet, pedig a támogatók még az oslói
operaházzal is példálóztak, mondván, hogy
Norvégia igazán a világ távoli csücske, csak az
Északi-sark van a közelében, és hogy egyetlen
megírt norvég operamû sem ismeretes, 
mégis építenek egy modern palotát. Végül
számos terv, pályázat, elhelyezési megoldás
vizsgálata után 2004-ben elindult a munka
(tervezô: Terry Pawson – London, a pályázat
nyertese, a kiviteli terveket a grazi Architek-
turConsult készítette), a kivitelezés elsô „ka-
pavágása” 2008 tavaszán történt. Jelenleg a
befejezô munkáknál tartanak, a beüzemelés
ez év novemberében kezdôdik, 2013. április
11-én lesz az elsô elôadás. Kezdetben termé-
szetesen még nem saját bemutatókkal, ha-
nem fesztiválszerû vendégelôadásokkal és
hangversenyekkel nyitnak
Az épület hatalmas. Hossza 162 méter, leg-

nagyobb (változó) szélessége 82 méter, a
színpadtorony 37 méter magas. Az épület be-
épített kubatúrája 280 ezer m3. A nézôtéren
970 hely lesz, de szükség esetén ez 1200-ra
bôvíthetô, és épül egy 200 férôhelyes kiste-
rem is. A ma már általánosan szokásos szö-
vegkiíró, választható idegen nyelven mûködô
kis digitális kijelzô az egyes nézôtéri székek
háttámlájába van beépítve. A nagy foyer ki-
alakítása olyan, hogy ott gyerekelôadásokra is
sor kerülhet. Természetesen lesz mélygarázs,
állandóra kiépített nagyméretû utcai kivetítés
(ha kell), és jól felszerelt mûhelyek állnak
majd rendelkezésre.
A legnagyobb (szakmai) érdeklôdést a kü-

lönleges színpad váltja ki. A korszerû, de ha-
gyományosnak mondható felsôgépezet és vi-
lágítási rendszer mellett az alsógépezet, ha
nem is újdonság, de méretében, elrendezésé-
ben unikum. Ismeretes, hogy a színpadtech-
nika fejlôdése, a fejlesztésére tett erôfeszítések
számos érdekes, eredeti gondolatot vetettek
fel már a két világháború közötti idôszakban
is, melyek alig jutottak el a megvalósításig.
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A többfunkciós
forgószínpad

Új Musiktheater Linzben, Ausztria

Kereken 150 millió euróba kerül a 2013
áprilisában megnyitásra kerülô új ope-
raépület. A színpadi alsógépezet megol-
dása egyedülálló a hatalmas, több
funkciót ellátó forgószínpadával.

A Nézôtér
B Játéktér
C Színpadtér
D Hátsó színpad
E Elôszerelô tér
F Oldalszínpad
G Opera nagy próbaterme
H Díszletraktár
I Díszletszállító raklapok

raktára, felvonóval
1 Szállító-forgó színpad
2 Forgószínpad
3 Színpadi fôsüllyedôk
4 Színpadkocsik
5 Zenekari süllyedô
6 Mellvéd-járás
7 Díszletszállító paletta
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A második világháború különösen a szétbom-
bázott Németországban teremtett lehetôsé-
get ezek megvalósítására, mert volt hely
(a rommezôkön) a két oldalszínpados, hátsó
színpaddal ellátott nagyméretû színházak
építésére. Már nem jelentett korlátot a koráb-
bi szokás szerint a városok közepére, sûrûn
körbeépítve elhelyezett, legtöbbször mûem-
léki védelem alatt álló épületek szûkössége,
mely nagyban akadályozta a színpadtechni-
kai lehetôségek bôvítését.
Az új linzi színpad sikeres megoldást mutat

a korábban egymást kizáró két változat, a
dobforgó és az utcás süllyedô rendszer egye-
sítésére. Ezt egy hatalmas forgószínpaddal
érik el, melybe mindkettôt beépítik, és igény
szerint az egyiket vagy másikat forgatják a kö-
zönség elé. Az óriási forgót „szállító-forgó”-
nak nevezik, mert magában az elôadásban
nem játszik, csak a beleépített másik két rend-
szer valamelyike.
A méretek imponálóak. A nagy forgó átmé-

rôje 32 m, a beleépített dobforgóé 15 m, a
szintén beépített kétszintes utcás süllyedôk –
ezekbôl három van – 15 x 4 méteresek, eme-
lômagasságuk 4,15 m, ferdére állíthatóak.
A teljes szerkezet súlya mintegy 600 tonna.
Van hátsó színpad és két oldalszínpad is,
mindegyikben rendelkezésre áll 3-3 nagy
színpadkocsi, ezek méretükben egybevágnak
a süllyedôk méretével. Irigylésre méltó, hogy
a hátsó színpad mögött még egy hatalmas ál-

lító-szerelô terület is van, ahonnan a kész
díszleteket a nagy szállító-forgó viszi be elôre
a színpadtérbe. Természetes megoldás, hi-
szen magas zsinórpadlás, teljes értékû felsô-
gépezet csak a nagy forgó elsô, a nézôtérhez
közelebb esô fele fölött van.
Természetesen színpadszintig emelhetô a

zenekari árok, melynek érdekessége a mell-
véd, ami több mint egy méter széles járható
rész (hasonló, csak keskenyebb van Budapes-
ten az Operettszínházban). A világ bármely
színházában gondot jelentô díszletraktározást
ún. palettás rendszerrel oldják meg. Ezek
8,5 x 2,5 m-es tárolóelemek, melyek a szín-
pad oldalában több szinten helyezkednek el,
és külön kialakított gépezettel a színpadra
gördíthetôk.
A színpadtechnika tervezésében, gyártásá-

ban, helyszíni szerelésében két osztrák cég
mûködött közre. Egyik a nálunk is jól ismert
Wagner-Biro AG, a másik a Bühnenbau Wert-

heim GmbH. Nehéz feladatot kaptak, hiszen
ilyet még nem terveztek, nem kivitelezhettek.
A sok felmerülô probléma közül csak kettôt
említek. Az egyik, hogy a szállító-forgóba be-
épített két másik egység méreteibôl adódóan
a nagy forgó széleinél kevesebb mint 1,0 mé-
ter „hús” maradt, amin keresztül kellett a 32
méter átmérôjû szerkezetnél fellépô hatalmas
erôket biztonsággal átvezetni. A másik kér-
dés, mely körül a legtöbb vita folyt, a csapá-
gyazás megoldása volt, a rendkívül nagy te-
her miatt eleinte siklócsapágyrendszert kép-
zeltek el, végül mégis a gördülô csapágyazás
mellett döntöttek. A próbaüzem során elsôre
a 8 db, egyenként 7 kW teljesítményû motor-
ral meghajtott monstrum kiválóan mûködött,
egyelôre csak „nyersen”. A vezérlés végleges
kialakítása, a – természetesen – számítógépes
rendszer szoftverének programozása jelenleg
folyik. Elképzelés szerint a színpad valameny-
nyi felsô-, és alsógépezeti elemének mozgatá-
sa egyetlen központi, mobil érintôképernyôs
pultról történik majd.
Az érdekes, de természetes, hogy az érvé-

nyes elôírásoknak megfelelôen mindkét forgó
kerületi sebessége legfeljebb 1,0 m/s lehet,
(ugyanakkor mindkettônél meghatározták a
maximális gyorsulás értékét is, ami 0,15
m/s2). Ebbôl adódik, hogy a szállító-forgó
egy fordulatot 100 másodperc alatt tesz
meg, ami szokatlansága miatt csalóka követ-
kezményekkel járhat. Van ugyanis a linzi
megoldásnak már a múlt század ötvenes éve-
iben megépült elôképe, a frankfurti operaház
37,4 méteres nagy forgója, beépített kisebb,
16 m átmérôjû forgóval és egy utcás süllye-
dôvel. E sorok írójának 1964-ben volt szeren-
cséje dolgozni ezen a forgón, és amikor az
elô ször megindult simán és rezzenéstelenül, a
színpad túloldali falai az „alig mozdulás” mi-
att olyan érzést keltettek, mintha szédülne az
ember. A helybeliek nevettek ezen, hozzáté-
ve, hogy elôször ôk is így voltak vele, de meg
lehet szokni.
Gondolom, hogy hasznos és érdekes is len-

ne, ha a MSZTSZ egy év múlva szervezne egy
látogatást a már beüzemelt linzi operaházba,
hiszen nincsen túl messze. Akkor részletesen
lehetne tájékozódni a színház világítási és ha-
táshangrendszerérôl is, melyekbôl jelenleg
csak a vezetékek látszanak ki a falakból.

Borsa Miklós
További információk: 
– Prospect Október 2012. 18–20. o. Phi-

lipp Olbeter: Die multifunktionelle Transport-
drehbühne – www.musiktheater-linz.at
Külön köszönettel tartozunk Dipl. Ing.

Günther Konecny úrnak, a Prospekt Magazin
fôszerkesztôjének a rendelkezésünkre bocsá-
tott fotókért.
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A megszokott termékismertetôktôl eltérôen
nem külföldi gyártók eszközeit mutatjuk be,
mivel cégünk saját tervezésû és gyártású
színpadgépészeti berendezéseket készít. Fi-
gyelemmel kísérjük az európai színpadtech-
nikai irányzatot, és azt látjuk, hogy a külföldi
cégek technikai színvonalától egyáltalán
nem vagyunk elmaradva. Azonban amíg kül-
földön egy felújításkor a jövônek építenek, és
a legkorszerûbb eszközök beépítését választ-
ják, addig Magyarországon általában nem
ezt tapasztaljuk. A legtöbb pályázati kiírásból
már eleve kitûnik, hogy fel sem merül a
csúcstechnika igénye, és az építés során – ál-
talában a pénzhiány következtében – a
mûszaki tartalom még tovább csökken. 
Mindezek ellenére folyamatosan fejlesz-

tünk, hogy a legváltozatosabb igényeket is ki
tudjuk szolgálni. Ez alkalommal, legújabb fej-
lesztésû mobil forgószínpadunkat mutatjuk
be.
Számos forgószínpadot terveztünk és

gyártottunk már, beépítve és mobil kivitel-
ben is, de mindig merülnek fel új igények.
Felkérést kaptunk, egy furgonban szállítható,
változtatható átmérôjû, könnyen, bármilyen
sík felületen gyorsan összeállítható forgószín-
pad gyártására. 
A forgószínpad magja 1,5 m átmérôjû,

(1,2 m-re csökkenthetô) önállóan használha-
tó egység. Magassága (faborítással együtt)

200 mm, speciális motorokat használva 160
mm. Kerületi sebesség a külsô átmérôn max.
0,5 m/sec, statikus terhelhetôség 500 kg/m2,
dinamikus terhelhetôség 250 kg/m2 (össze-
sen max. 450 kg). A beépített villamos telje-
sítmény 0,55 kW.
Villamos védettség IP65, villamos teljesít-

ményigény 230 V 50 Hz, max. 6 A. A furgon-
ból kivéve csatlakoztatjuk az elektromos há-
lózathoz, és máris üzemkész, nem kell a talaj-
hoz rögzíteni, így bárhol használható. Szín-
padra, mobil színpadra, de akár kôburkolatú
talajra is elhelyezhetô, vagy a díszletbe épít-
hetô. A vezérlés a legegyszerûbb szabályo-
zott sebességû jobbra-balra forgatástól kezd-
ve több változatban is készíthetô (nyomó-
gombos, érintôképernyôs programozható,
rádió-távirányításos).
A fent leírt 1,5 m-es forgóhoz kiegészítô

elemek csatlakoztathatók, melyekkel maxi-
mum 6,0 m-esre növelhetô az átmérô. Ez
esetben az összes teherbírás 1200 kg, kerüle-
ti sebesség max. 0,8 m/s. Az átmérôbôvítés
szerelését 4 fô – begyakorlás után már – akár
egy óra alatt el tudja végezni. 
Természetesen a most bemutatott forgó-

színpad csak egyike a választéknak, igény
esetén továbbra is gyártunk nagyobb teher-
bírású, akár 12 m átmérôjû szerkezeteket is.

Barna János
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.
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tA bécsi Operában 16 éven át Strand vezérlô-
pulttal dolgoztak, amely a maga idejében na-
gyon korszerû berendezés volt, mára azonban
eljárt az idô felette, az alkatrészek beszerzése,
karbantartása egyre nehezebbé vált. Az oszt-
rák kollégák is azzal szembesültek, hogy nem
tudnak mozgókengyeles fényvetôkkel dolgoz-
ni, mert nem volt megfelelô kapacitású DMX
hálózatuk és vezérlôpultjuk. A másik gondot
az archiválás jelentette. A Staatsoper reperto-
árja több mint 200 darabból áll. Idônként ar-
ra van szükség, hogy pl. egy 1957-ben ját-
szott operát kell felújítani. Gyakran elôfordul,
hogy az ilyen elôadások elôtt nincs lehetôség
új világítási próbára. További problémát jelent
az, hogy a régi elôadás adatait más típusú
adatrögzítéssel archiválták, hiszen azóta már a
harmadik fényvezérlôt használják. Kor-
szerûbbé váltak a fényvetôk is, ma már a ha-

logénizzós fényforrásokat LED-ek váltják fel, és
elterjedtek a robotlámpák.
Ilyen szempontok alapján fogalmazódott

meg egy új fényvezérlôvel szembeni elvárás.
Évekig tartott, amíg kiválasztották a megfele-
lônek mutatkozó berendezéseket. Az Opera
mûszaki igazgatója és a világosítótár vezetôi, a
fényszabályozó kezelôi több cég gyártmányát
vizsgálták meg, és az elsô tesztek, próbák után
úgy találták, hogy csak az ETC és a MA jöhet-
nek szóba. A döntés sokára született meg,
minden gyártónak meg akarták adni a lehetô-
séget, hogy termékeiket továbbfejlesszék.
Végül is az ETC Gio™ fényvezérlô rendsze-

rét választották, amely a legjobban teljesítette
az elvárásokat. A döntést az Opera világítási
felügyelôje, Rudolf Fischermérnök úr és a fény-
szabályozó-kezelôk önállóan hozták meg.
Az ETC Gio™ fényvezérlô pultot alkalma-

sabbnak találták a színházi telepítésre, döntô
volt a pult stabil, megbízható mûködése. Az
egyik elôadás alatt a fôpult vezetékét kihúzták,

és a backup rendszer azonnal átvette a mûkö-
dést. Az egyedi kívánságokat gyorsan tudta
teljesíteni az ETC, és az újonnan fejlesztett
szoftvert gondosan tesztelte beépítés elôtt.
A Gio az Eos összes funkcióját nyújtja, azon-
ban méretei kisebbek, hordozható és könnyen
kezelhetô.
A döntésnél lényeges szempont volt az,

hogy Bécsben van a Lighting Innovation cég,
amelyik az ETC-t Ausztriában képviseli. A hely-
színen tudják biztosítani a szakmai segítséget
és a karbantartást.
A színpad-világítási hálózat felújítása, bôví-

tése és az új fényszabályozó rendszer telepíté-
se nagy feladatott jelentett, a nyári szünet ad-
ta idôkorlát pedig feszített, jól szervezett mun-
kát követelt. Végül is az erôfeszítéseket siker
koronázta, az átállás határidôre, szeptember
elejére elkészült, és sikerült a munkát a pénz-
ügyi elôirányzat keretein belül tartani. 
Az új színpad-világítási rendszer mûszaki

elemei:
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A bécsi Opera színpad-világítási
rendszerének korszerûsítése
A nyári szünetben, 16 év után megújult a Staatso-
per színpad-világítási rendszere. Az új ETC Gio™
fényvezérlô pultot – Európában elsôként – ide tele-
pítették, és felújították, bôvítették a színpad-
világítási hálózatot a mai igényeknek megfe-
lelôen. Az osztrák testvérlap,
a Prospect beszámolója1
alapján ismertetjük
a korszerûsítést.

1 Prospect Oktober 2012, 28–30. o. Christian Alla -
bauer, Lighting Innovation: Die Wiener Staatsoper
entscheidet sich für GIO-Lichtpulte von ETC. �



A világítási rendszer 4 db ETC Gio™ fényve-
zérlôpultból valamint 2 ETC Eos RPU 16 000
vezérlô számítógépbôl áll. Ezzel egy, összesen
32 DMX univerzumos hálózat kezelhetô elosz-
tott rendszerben. A pultok összedolgozása
Ethernet hálózaton történik, amibôl a DMX jelet
a 28 db 4 kimenetû ETC Net3 Gateway bontja
ki, ez összesen 112 fix DMX kimenetet jelent. 
A hálózatra csatlakoztatható további 7 db

2 csatornás ETC mobil gateway is, amivel a
felhasználás helyszínén további 14 db DMX
kimenet nyerhetô. Az egyes kimenetek tetszés
szerint konfigurálhatók a DMX univerzumra,
így a 128 DMX kimenet bármelyikén szükség
szerint kiküldhetô a 32 DMX univerzum bár-
melyike. Lehetôség van a kifejtô egységben az
adott vonal bemenetté történô átállítására is,
így megoldható hogy további DMX források
kezeljenek egyes univerzumokat. 
Az Ethernet-alapú hálózat lehetôvé teszi,

hogy az ügyelôi tabló valamint a timecode ala-
pú vezérlés is egy-egy bemeneti eszközzel (ETC
Net3 I/O Gateway valamint ETC Net3 Show-
control Gateway) megoldható legyen, ezek az
eszközök a bejövô jeleket ugyanis ezen a háló-
zaton továbbítják a vezérlôpultok felé. Az ügye-
lô számára segítség az aktuális jelek megtekint-
hetôsége, amirôl összesen 4 db ETC RVI kijelzô
rendszer gondoskodik, ezeken a pulton futó je-
lek listája és az aktív jelek követhetôk. 
Az ilyen informatikai hálózatokon megszo-

kott az ún. menedzsment-számítógép jelenlé-
te is, ezt jelen esetben egy windowsos PC va-
lamint a hozzá csatlakoztatott kliens hardver-
kulcs biztosítja, így az adatok mentése, a háló-
zati paraméterek monitorozhatósága elvégez-
hetô a pultoktól függetlenül is. A rendszert ki-
egészíti egy ETC Ion fényvezérlô pult, amely a
nézôtéri és a kapcsolódó világítások vezérlésé-
nek feladatát látja el. 
Mivel a pultok és a vezérlôprocesszorok az

elôadás alatt párhuzamosan futhatnak, az

egyik vezérlô esetleges kiesése esetén a másik
azonnal, megszakítás nélkül tudja átvenni an-
nak feladatát.
Az új rendszer elkészült, azonban hátravolt a

betanulás feladata. Az oktatást három lépcsôben
végezték: a rendszer felépítését a német ETC-nél
mutatták be, a pult kezelését és a telepített rend-
szer használatát a Lighting Innovation szakem-
berei tanították meg, és a kezelôkkel együtt a
gyakorlatban állították be az Opera igényeinek
legmegfelelôbb megoldásokat. Ezt nagymérték-
ben segítette, hogy a Giót nagyon rugalmasan
lehet konfigurálni és az egyéni igényekhez igazí-
tani. Az új rendszerrel való ismerkedés azonban
tovább tart, hiszen az új 32 DMX univerzumos
hálózat használatát és a kapcsolódó mozgóken-
gyeles fényvetôk és hatásgépek programozását
is meg kell tanulni.
A Staatsoper mûszaki szakembereinek új-

donság hogy a timecode-
on keresztül a hang- és
fényhatásokat össze lehet
kapcsolni. Az ügyelô ma-
ga is a zene ütemére kriti-
kus effekteket tud indíta-
ni a partitúra alapján.
Emellett arra is van le-
hetôség, hogy a nézô-
téren, a világítási hí-
don és a fejgépeknél

a világosítók mo-
nitorokon
tudják követ-
ni a világítási
jeleket. A ki-
bôvített szce-
nikai hálózat

most egyszerûbben kezelhetô és a teljes háló-
zatot egy monitoron tudják felügyelni a fény-
vezérlôben. 
Sokáig tartó és feszültségekkel teli folyamat

lesz azonban, amíg a repertoár darabjainak
adatait felviszik az új rendszerre. Hatalmas
adatmennyiséget kell az új rendszerbe impor-
tálni úgy, hogy az elôzô rendszerekben más
technikával rögzített világítási jeleket nem le-
het közvetlenül átjátszani. Egy közbensô lép-
csôfokra, a szabványos „ACSII” formátumra
van szükség. Az adatokat, mint például az in-
telligens lámpák beállítását egyedileg kell be-
vinni. Az új berendezés lényegesen nagyobb
tárolókapacitással rendelkezik, és egy-egy elô -
adás tárolt anyaga pillanatok alatt lehívható. 
Az új szezont 2012. szeptember 6-án a

„Don Carlos” repertoárdarabbal kezdték. Ez
az egyik legbonyolultabb elôadás, a színpad-
világítás több mint száz jelet tartalmazott.
Most ehhez még számos mozgófejes lámpát
kellett programozni. Ahogy lenni szokott, a vi-
lágítási próbára alig maradt idô, az eredeti
színpadkép bevilágítását már csak akkor lehe-
tett ellenôrizni, amikor a vasfüggönyt leeresz-
tették, és a nézôket kezdték beengedni… 
A Staatsoper szcenikai világításának kor-

szerûsítése fantasztikus munkával és a résztve-
vôk óriási lelkesedésével sikeresen befejezô-
dött, olyan gördülékenyen, hogy sem az Ope-
ra mûvészei, sem a közönség nem vett észre
semmit a nagy munkából. Ausztria legna-
gyobb és legkorszerûbb színpad-világítási
rendszere jött létre.
A Prospect és az ETC információi alapján,

a Luminis Kft. segítségével:
–szji– 
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Az újonnan berendezett fényvezérlô a Gio™ pultokkal. (Saallichtpult – Nézôtér-világítás vezérlôje. Saallicht Monitor –
Nézôtér-világítási monitor. Arbeitslicht SPS Steuerung – Munkavilágítás SPS vezérlés. Hauptpult – Fôpult. Backuppult
– Biztonsági pult. Tastaturauszug – Billentyûzet fiókja. Sichtfenster – Ablak a nézôtér felé)

�

Az új ETC Gio™ fényvezérlôpult. Az elsô európai beren-
dezés a Bécsi Operaházban található. 
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Az idôpont – október 8–9. – az Oktoberfest
utolsó napját követte. Így vasárnap még az ok-
toberfesti forgatagot élvezhettük, a vidám han-
gulatban, részben népviseletbe öltözött, a pa-
dokon sramlit éneklô emberekkel. Ez a hangu-
lat vezette be a másnap következô elôadásokat.
A résztvevôket az ETC területi képviselôi –

Németország, illetve az ehhez a központhoz
tartozó kelet-európai országok és a volt Szov-
jetúnió utódállami – és az általuk meghívott
vendégek alkották. A magyar delegáció há-
rom MTV-s kollégából, Rábay Péterbôl, Hubik
Dánielbôl és belôlem állt.
A bemutató helyszíne „Deszkatemplom”

(Holzkirchen) – még magyar mértékkel is
csak kisvárosnak nevezhetô település – mûve-
lôdési háza volt. Három párhuzamos szekció-
ban zajlottak az elôadások angol és német
nyelven, legtöbbször vetítéssel is kiegészítve.
Ennek köszönhetôen még én is megértettem
a lényeget, mivel idegennyelv-ismeretem
csak a szakmai dokumentumok lényegének
megértésére korlátozódik. Az elôadások egy
részében kamera segítségével tették látható-
vá a fénypult kezelôjének mozdulatait, így a

nézôk egyszerre láthatták a világítási képet a
színpadon és a megvalósításához vezetô
mozdulatokat. A gyártó három fô területre
helyezte a hangsúlyt: 
– Az új GIO fénypult és lehetséges felhasz-

nálási területeinek demonstrációval egybekö-
tött bemutatására. 
– A közelmúltban bevezetett új LED-es

fényvetôk ismertetésére, demonstrálására. 
– A jelenleg is forgalomban lévô halogén

reflektorok hatásfokát növelô 115 voltos 750
wattos dimmerre, amit magára a reflektorra
szerelhetünk. A 230 V-os izzó lecserélésével
jelentôs fényerô-növekedést érhetünk el.
Az elôadások között bôven volt idô és lehe-

tôség a kiállított eszközök tüzetes megvizsgá-
lására, és a felmerült kérdésekre szakértôktôl
kaptunk választ. A résztvevôkkel és a szakér-
tôkkel történô kommunikációm Rábay Péter
és Hubik Dániel tolmácsolásával zajlott, ezt ez-
úton is köszönöm nekik.
A németországi rendezvényt néhány nap-

pal megelôzte Budapesten a Sceni-Tech
2012 és a Hangfoglalás kiállítás. Az ott látot-
takat, annak tapasztalatait is vittem magam-

mal az ETC szakmai bemutatójára. Ennek be-
vallása azért fontos, mert beszámolóm ezt kö-
vetô része már nagyon szubjektív lesz.
Számomra az egyik legérdekesebb elôadás

Fred Fosternek, az ETC vezetôjének a „Quality
of Light” címmel tartott prezentációja volt.
Részletezte a „fényminôség” fogalmát és a ha-
logén kontra LED fényforrások elônyeit, hátrá-
nyait. Reálisan beszélt arról, hogy az új techno-
lógia jelenleg még miben marad el a régitôl, és
így még a közeljövôben nem tartja nélkülözhe-
tônek a halogénizzós fényvetôk alkalmazását,
ezért az ETC nem állítja le ezek fejlesztését (pl.
115 V, 750 W-os dimmer). Ez a fejlesztés a ha-
tásfok-növekedés mellett a rugalmas átmenet-
hez hasznos segítséget nyújthat.
Mindebbôl azt a következtetést vontam le,

hogy a közeljövôben már nem lesz ésszerû a
hagyományos, centralizált, fôleg dimmerekre
alapuló szcenikai hálózat létesítése. Lényege-
sen kisebb vezetékhálózatok építhetôk akkor,
ha a fogyasztók közelében végezzük a kap-
csolást vagy a szabályzást, természetesen
mindezt elektromos és akusztikai zavarok nél-
kül. A reflektorra szerelhetô dimmer egy ilyen
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Látogatás Holzkirchenben, az ETC-nél
Abban a szerencsében volt részem, hogy az ETC hazai képviselôje, a Luminis Kft. meghívott többedmagammal Bajorországba,
egy kétnapos szakmai bemutatóra, amit kétévente rendeznek meg a München közelében található Holzkirchenben.
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struktúrába probléma nélkül beilleszthetô,
így nem kell lemondanunk a halogén ’fény-
minôségrôl’ sem.

Foster úr elôadásából is kiderült, hogy je-
lenleg még nincs olyan fényforrás, amely ma-
radéktalanul kiválthatná a halogénizzót. Ter-
mészetesen egyre újabb és újabb eszközök je-
lennek meg, amelyeket – egyes jól körülhatá-
rolt területen – már célszerûbb választani.
Mindenképpen nagy elôrelépés, hogy az ETC
által preferált 7 különbözô színû LED-bôl ösz-
szeállított „panel” már profil fényvetôben is
használható. A Selador lámpatestek eddig is
kiemelkedtek színvisszadásukkal a konkurens
termékek közül. Ezt most tovább javították
azzal, hogy a vörös-narancs színû LED-et fe-
hérre cserélték, és ez a fejlesztés már nem
csak a derítô jellegû Desire családban, hanem
a S4 profilokban is megjelent.
Lényeges újdonság ez, mert én is úgy gon-

doltam Böröcz Sándor és Fazekas Tamás cik-
kei, elôadásai alapján, hogy a jövô a négy-
színû RGBW chipeké. Különösen szimpatikus
volt számomra, hogy Fred Foster nem egy rek-
lámízû elôadást tartott, hanem reálisan he-
lyezte el ezeket az új termékeket a meglévô
kínálatban. Ezeknek az eszközöknek a gyakor-
lati alkalmázásáról prezentációkat láthattunk. 
A gépek színvisszaadását érdekes módon

mutatták be. Egy hölgyet és egy kamera ka-
libráló sablont világítottak meg az eszközök-
kel. A kép – egy kamera segítégével – HD
Plasma tévén is megjelent. Szemléletes volt a
különbség a két látvány között. A színpadon
könnyen elfogadtuk a hölgy aktuális megvilá-
gítását, természetesnek tûntek a színek.
A tesztábrán már kiderült, hogy bizonyos ár-
nyalatok nem a megszokott mértékben, mó-
don látszanak. Tudtuk, hogy a tábla bizonyos
területén milyen szín található, de mást lát-
tunk. A kamera képe pedig egy másik valósá-
got mutatott, amit mindig hozzákalibráltak
az aktuális megvilágításhoz. 
Véleményem kialakulásához már hozzájá-

rultak azok a tapasztalatok is, amelyeket kol-
légáimmal szereztünk az újdonságok szom-
bathelyi tesztelése során, mert az új dimmer
kivételével már mindent megkaptunk kipró-
bálásra. Egy eszköz minôsítéséhez az alábbi
kérdéseket kell megválaszolnunk:
– Mire alkalmas – mire nem?
– Hogy viszonyul a konkurens termékekhez?
– Milyen a hatásfoka, minôsége, tudása?
– Mennyi az ára, miként térül meg?
A hazai és az angolszász színházi mûködés

alapvetôen eltér egymástól, ez véleményem
szerint tetten érhetô az ETC hagyományos
fényvetôiben is. Az átlagot jelentôsen megha-
ladó fényerôt nyújtanak korrekt fényminôség
mellett, de kezelhetôségük sokak szerint el-

marad a neves európai gyártók mögött. En-
nek oka abban kereshetô, hogy ott, ahol egy
produkciót játszanak huzamos ideig, nincs
szükség a gyakori reflektorállításra és a minél
univerzálisabb használhatóságra. Nálunk – kis
túlzással, ha lehetne – minden feladatot sze-
retnénk egyetlen eszközzel megoldani, mert
napról napra más igényt kell kielégítenünk.
Azonban ilyen eszköz, amellyel lágy, fresnel
jellegû és kemény, éles profilokra jellemzô
fény egyaránt elôállítható, még tudomásom
szerint nem létezik (a PC-rôl és a PAR-okról
nem is beszélve). Az ETC LED-ek sem változ-
tatnak ezen, viszont vannak olyan felhaszná-
lási területek, ahol érdemes használni ôket.
Az új Desire széria a régi, immár Classic

névre hallgató Selador LED-eket lényegesen
felülmúlja fényerôben, és jobb a színvissza-
adása is. A javulást az újratervezett tápegység
és LED-lencsék okozzák, miközben mindkét
típusban 2,5 W-os Luxeon Rebel „diódák” ta-
lálhatók. Jobb és okosabb menürendszer, va-
lamint hagyományosabb külalak jellemzi
még az új szériát. Mindez természetesen az
árban is tükrözôdik, de a minôségjavulás na-
gyobb, mint az árkülönbség. Nekünk 18 db
Classic LED-ünk van, amelyet három játszó-
helyen használunk rendszeresen, nagy elége-
dettséggel, ez a jövôben egy sóhajtással is ki-
egészül – a Desire-nek mennyivel erôsebb fé-
nye van! Számomra meglepô, hogy a gyártó
egyelôre nem párosítja motoros kengyellel és
motorizált optikával az eszközt. Itt való-

színûleg a két gondolkodásmód közötti kü-
lönbségben kereshetjük az okot, ôk speciális
eszközt is gyártanak, mint a kék ill. piros szín
árnyalataira optimalizált LED-es reflektorokat
Ice és Fire néven, amelyek célirányos felhasz-
nálásnál elônyösek.
Ugyan így nem feltétlen szükséges a változ-

tatható optika, elegendô lehet a cserélhetô
elôtét – ami olcsóbb – tudatos tervezéssel
elô re meghatározható. A magyar felhaszná-
lók pedig a minél univerzálisabban használ-
ható eszközt keresik. Sarkítva a dolgot a Desi-
re szinte bármilyen színárnyalat kikeverésére
alkalmas, kellôen erôs fehér fényt is biztosít,
passzív hûtésû, kis fogyasztású, a Par 64-re
hasonlító reflektor, amelynek fényforrása
„örök” életû. Ezekkel a tulajdonságokkal sok
mindenre használható, de semmiképpen
nem tekinthetjük mindenre alkalmas típus-
nak. Ha létezne mozgókengyeles változata,
már komolyan megszorongatná a halogén és
fémhalogén „wash”-okat, nem beszélve a
LED-es „intelligens” lámpákról. Létezik egy
telítettebb színekre optimalizált és egy fehér
fényû típus Vivid és Studio néven. A hagyo-
mányos környezetbe illeszthetôséget könnyí-
ti meg a „red shift” funkció, amely szimulálja
a leszabályozott halogénizzó viselkedését.
A profilfényvetôknél bonyolultabb válasz-

tás elé kerülünk. Három változat létezik: egy
hidegfehér – 5600 °K, egy melegfehér – 3000
°K színhômérsékletû és egy színkeverôs típus.
Az optikák megegyeznek a halogén fényve-
tôkkel, így akár cserében is gondolkodha-
tunk.
Az univerzális felhasználhatósághoz persze

a három típus által nyújtott szolgáltatások
egyszerre történô elérhetôsége lenne a kívá-
natos. Nehéz eldönteni, hogy a nagyobb
fény erô, de kevésbé jó színvisszadás, vagy en-
nek a fordítottja a hasznosabb a számunkra,
vagy az, hogy gyengébb hatásfok mellett
szinte bármilyen színt kikeverhetünk. Az biz-
tos, hogy csak a kisebb fogyasztás és hôkibo-
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csátás – amely a klímatizálásra költött költsé-
geket is csökkenti – önmagában még nem te-
szi gyorsan megtérülôvé egy ilyen eszköz be-
szerzését. Számottevôen az egyéb járulékos
költségek: mint az izzóra, színfóliára, fémgo-
bóra fordított összegek sem változtatnak
ezen. Ugyanakkor szinte minden játszóhelyen
vannak olyan nehezen megközelíthetô, vagy
nehezen állítható gépek, amelyek szinte min-
dig ugyanoda világítanak, ezeknél jól hasz-
nálható lehet egy színkeverôs változat. Úgy
vélem – bár ez az elôadásokon nem hangzott
el – az ETC már dolgozik a Revolution LED-es
utódján, amely ha jól sikerül, valóban egy
jolly joker lehet a világítástechnikában. Ennek
megvalósításához az optikai, mechanikai
rendszerek már megvannak, „csupán” a telje-
sítményt és a színvisszadást kell növelni. Ez
pedig a LED és optika gyártóin múlik.
A meglévô kínálatból számomra a Lustr+ a

legkívánatosabb, utcakocsiban nagyon jól al-
kalmazható. Itt reálisan összevethetô a reflek-
tor + színváltó + dimmer kombó és az új típus.
Az ár önmagában valószínûleg nem a LED fe-
lé billentené a mérleg nyelvét, de a nagyobb
színválaszték ezt kiegyenlítheti. Kollégáim fan-
táziáját a melegfehér fényû típus mozgatta
meg, valóban a legjobb színvisszaadású típus,
amit eddig láttunk, fényerôben a S4 Juniort
közelíti, de annál lényegesen nagyobb, és saj-

nos 200 K°-nel alcsonyabb színhômérsékletû,
mint az általunk használt izzók. 
A színvisszaadást nem akarom túlmisztifi-

kálni, mert nálunk is gyakori, hogy a fényve-
tôket korrekciós szûrôvel használjuk, a jó öreg
201-es „napszürke” minden reflektorba beke-
rül, ha fémhalogén jellegû „hideg” világítást
szeretnénk elérni. Ekkor az 5600 K°-es válto-
zat már jó alternatívát jelenthet, egyúttal ez a
típus rendelkezik a legnagyobb fényerôvel és
a legjobb hatásfokkal.
Összegezve elmondhatjuk, hogy bizonyos

pozíciókban nagyon jól tudnánk színházunk-
ban ezeket alkalmazni, de a meglévô profil-
reflektorokat még nem lehet kiváltani velük,
és ez nem csak a pénzen múlik. Amennyiben
a fejlôdés a jövôben is ilyen gyors lesz, akkor
ezek az állítások 2-3 év múlva már lehet,
hogy nem lesznek helytállók. Addig is izga-
tottan várom a 115 V-os dimmert, amely szá-
momra a leginspirálóbb fejlesztés. Ha igazak
a katalógusadatok, jelentôsen növelni lehet
velük a meglévô S4 Juniorok fényerejét, és
szinte gond nélkül illeszthetô a meglévô
rendszerbe (az eltérô szabályzási karakteriszti-
ka okozhat kisebb problémát). Oda telepíthe-
tô, ahol már elfogyott a szabályzott áramkör,
de direkt még van.  
A legnagyobb problémát az izzóbeszerzés

jelentheti, mert ez a tengerentúl tömegter-

mék, és olcsó, Európában viszont nincs forga-
lomban. Kell egy „kritikus tömeg”, hogy itt-
hon is gazdaságosan beszerezhetô legyen.
Nyilván tudatos döntés, hogy teljesítménye
mindössze 750 W, így az összes ETC-termék-
hez használható, viszont meglévô 1-1,2 kW-
os reflektorainkat nem javíthatjuk fel vele.
A kint bemutatott fénypultokról és vezérlô-

hálózatokról azért nem írok, mert számomra
kevésbé voltak érdekesek, talán azért, mert a
meglévô pultjaink még nem érettek meg a
cserére. 
A kétnapos szakmai programon kívül meg-

hívóink számos, fôleg kulturális programmal
is szolgáltak. Ezek az Októberfest hullámvas-
útjától a müncheni Deutsches Museumon át
a salzburgi vár megtekintésig ívelt. Így hasz-
nos és tapasztalatokban, élményekben gaz-
dag négy napban volt részünk.

Simon Ottó
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Országos jelentôségû eseményként, Gobbi Hil-
da kezdeményezésére 1952. február 12-én –
Bajor Gizi halálának elsô évfordulóján – nyílt
meg a Bajor Gizi Színészmúzeum a színésznô
egykori budapesti XII., Stromfeld Aurél utca 16.
alatti neobarokk villájában. A Bajor Gizi hagya-

tékából és emlékszobájából kifejlôdô múzeum-
ba az alapító a névadó mellé Jászai Marit és
Márkus Emíliát emelte ki a magyar színháztör-
ténetbôl saját emlékszobákkal. Gobbi Hilda
1990-ben kapott emlékszobát.
Az Országos Színháztörténeti Múzeumot 1952.

november 2-án alapították a magyar színmûvé-
szet hagyományainak felkutatására és tudomá-
nyos feldolgozására, az intézmény igazgatójává
Hont Ferencet nevezték ki. 1954-ben költözött
be jelenlegi épületébe, az I. kerület, Krisztina kör-
út 57. szám alatt álló egykori Áldásy-palotába. Az
átköltözés után a megnövekedett létszámú mú-
zeum osztályokra tagozódott: a vezetés mellett
gazdasági osztály mûködött, a múzeumban pe-
dig a tudományos és gyûjteményi osztály, vala-
mint a könyvtár. 1953-tól kezelésébe került a Ba-
jor Gizi Színészmúzeum is.
Az intézmény 1957 márciusától Színháztudo-

mányi és Filmtudományi Intézetté alakulva foly-
tatta kibôvített tudományos kutató- és gyûjtôte-
vékenységét. A múzeum mellett ennek égisze
alatt mûködött a Magyar Állami Filmarchívum is. 
1959-ben az intézmény kettévált: létrejött az

önálló Filmarchívum Magyar Filmintézet, míg az
Országos Színháztörténeti Múzeum pedig a
Színháztudományi Intézet keretein belül mûkö-
dött tovább egészen 1969-ig, amikor is felvet-
te a Magyar Színházi Intézet nevet. 

1991-ben az intézmény felvette a sokoldalú
tevékenységi körét kifejezô Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézet (OSZMI) elnevezést. Az
OSZMI országos hatáskörû múzeum, állandó ki-
állítóhelye a Bajor Gizi Színészmúzeum.
A hatvanéves intézmény „… mulandó létünk

egy ideig élô emlék marad…” címmel jubileumi
kiállítást nyitott meg október 26-án. A tárlat
megnyitóján L. Simon László kultúráért felelôs
államtitkár kiemelte: a 60. születésnapját ün-
neplô intézménynek olyan összetett, sokirányú
szakmai munkája van, amely méltán emeli az
állami közgyûjtemények legjobbjai közé. „Az
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60év
színház és
emlékezet Bánfalvi Eszter a János vitéz 1904-es ôsbemutatójának

Iluskájával, Medgyaszay Vilmával

Hatvan éve nyílt meg az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI),
valamint a Bajor Gizi Színészmúzeum,
ebbôl az alkalomból kiállítást és nemzet-
közi konferenciát rendeztek Budapesten.
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intézmény önállóságát, szakmai munkáját a jö-
vôben is meg akarjuk ôrizni és támogatni akar-
juk” – mondta az államtitkár, hangsúlyozva,
hogy ennek az intézménynek az önállósága
stratégiai kérdés.

Ács Piroska, az OSZMI igazgatója arról be-
szélt, hogy a jubileum alkalmat ad szakmai
számvetésre, ugyanakkor ez a megmutatkozás
ideje is. A kiállításon „a színház okos, látványos,
szórakoztató világát idézik meg három lakószo-
bányi területen” – mondta. A tárlathoz nem-
zetközi konferencia is kapcsolódott: az OSZMI
szorosan együttmûködik a közép-európai régió
társintézményeivel, ennek újabb állomása a
szombati találkozó. A jubiláló intézményt Mol-
nár Piroska, a nemzet színésze és P. Müller Pé-
ter, az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó
Bizottságának elnöke, az OSZMI volt igazgató-
ja is köszöntötte. P. Müller Péter a születésnapi
tárlatról szólva elmondta: az elsô teremben a
színházi intézet kicsinyített változata látható,
az, hogy milyen gyûjtési munka folyik, amikor
egy színházi elôadásból az utókornak megpró-
bálnak valamit megôrizni. A másik két terem-
ben Madách Imre Az ember tragédiájának,G. B.
Shaw Szent Johannájának és Kacsóh Pongrác
János vitézénekmagyarországi, színháztörténeti
jelentôségû elôadásait mutatják be. 
A kiállítás megnyitóján Bánfalvi Eszter és Al-

mási Sándor színmûvészek olvastak fel a múze-
um vendégkönyvébôl, a látogatók beírásaiból

az elmúlt évtizedek hangulatát és gondolko-
dásmódját humorosan tükrözô összeállítást. Az
évforduló alkalmából a Magyar Színház – ma
már muzeális anyagából – ajándékozott jelme-
zeket, tárgyakat a múzeum gyûjteménynek,
ezeket Ôze Áron igazgató mutatta be. A teát-
rumtól került a gyûjteménybe például Tolnay
Klári, Sinkovits Imre, Kállai Ferenc és Szakácsi
Sándor egykori jelmeze is. A 60. születésnap-
hoz Zuzana Koblíšková, a Pozsonyi Színházi In-
tézet igazgatója is gratulált az ünnepségen. 
A múzeum egyik célkitûzése az volt, hogy a

kortárs színmûvészetet a magyar színjátszás

múltjával megismertesse, és a színházért rajon-
gó közönségnek a régmúlt idôk színjátszását
bemutassa. A gyûjteményt szinte a semmibôl
kellett létrehozni, de az ott dolgozó szakembe-
rek – Cenner Mihály, Staud Géza, Dömötör
Tekla – személye, valamint az agilis Gobbi Hil-
da „idevonzotta” a magyar színháztörténet be-
cses emlékeit és dokumentumait. 
A Bajor Gizi Színészmúzeum számos európai

– angol, finn, francia – múzeumhoz hasonlóan,
ám Magyarországon egyedülálló intézmény-
ként mégis a múlttá vált értékes színházi jelen
kiemelkedô eseményeit, személyiségeit törek-
szik dokumentálni, bemutatni a jövô számára,
hidat alkotva ezzel a természete szerint múlé-
kony színház múltja, jelene és jövôje között.
A Színészmúzeum kiállítási anyaga közel két-

száz év magyar színjátszásának meghatározó
szereplôit és fordulatait öleli fel az 1820-as évek
vándorszínészetétôl napjainkig. Ahhoz, hogy a
múzeum valóban híd legyen a színházmûvé-
szet számára, mely jelenét múltjával és jövôjé-
vel köti össze, a lenyûgözô bôségû források kö-
zül azokat a tárgyakat, dokumentumokat mu-
tatja be, melyek összefüggéseik révén élettörté-
neteket, (színházi) világokat tárnak fel.
A színház rendkívül tünékeny mûfaj, ezért az

elôadások emlékezetének megôrzése és késôb-
bi feldolgozása nagyon sajátos, komplex tudo-
mányos és technikai kérdéseket vet föl. Az adat-
hordozók technológiájának rohamos változása
elméleti szempontból is új megközelítést, elem-
zést tesz szükségessé: nemcsak az elmúlt negy-
ven év színháztörténetének feldolgozására, ha-
nem a gyûjteményezés másfajta végiggondolá-
sát is elengedhetetlenné teszi. Az utóbbi évtize-
dekben az elôadások filmes rögzítése, a fotó, il-
letve a hangrögzítés (elôadások hangfelvétele
és interjúk) annak a végiggondolására késztet,
hogy ezek a hordozók az elôadás rekonstrukci-
ójához, elemzéséhez és a színháztörténeti kon-

textusban való elhelyezéséhez milyen új szem-
léletet tesz szükségessé. Az elôadások filmes
rögzítése, a fotó, illetve a hangrögzítés hogyan
segítheti egy-egy elôadás rekonstrukcióját?
A jubileum alkalmából szervezett nemzetközi
konferencia ezekre a kérdésekre keresi a választ. 
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és In-

tézet él a tudományos kutatás mai technikai le-
hetôségeivel. 2005-ben támogatást kapott a
Digitális színháztörténet címû projekt megvaló-
sítására. A kutatás-fejlesztési projektnek az volt
a célja, hogy az 1949-tôl 1990-ig tartó korszak
magyarországi elôadásaihoz kapcsolódó doku-
mentációt egységes adatbázisba rendezze a
források digitalizálásával. A projekt eredménye-
képpen elkészült az 1949–1990 közötti ma-
gyarországi színházi elôadások nyilvántartása.
Ezzel együtt az OSZMI gyûjteményében talál-
ható fotók, kritikák, videofelvételek is elérhetôk
és kutathatók lettek. A Színházi Adattár egyszer-
re kutatói adatbázis, oktatási segédanyag, láto-
gatóbarát múzeumi vezérfonal és információs
háttér a sajtó számára. 
Az addig egységes muzeális kollekciót 1970-

ben szakgyûjteményekre bontották, kialakult a
Fotótár, a Képzômûvészeti gyûjtemény és Em-
léktár, a Kézirattár, a Szcenikai gyûjtemény, a
Színlaptár, a Topográfiai gyûjtemény valamint
a Hangtár. A Bábtár 1973-ban vált önálló
gyûjteményi egységgé, a Videotár 1987-tôl
gyûjti a felvételeket. A Magyar Táncmûvészek
Szövetsége segítségével 1988-ban önálló Tánc-
archívum jött létre az intézeten belül.
Az OSZMI szoros szakmai kapcsolatot ápol a

közép-európai régió társintézeteivel, mely szá-
mos közös konferencia és többéves kutatási
projekt megrendezését tette lehetôvé.
A jubileumi tárlat a Bajor Gizi Színészmúze-

umban 2013. március 31-ig, csütörtöktôl va-
sárnapig 14 és 18 óra között tekinthetô meg.

–szji–
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A magyar neoavantgárd képzômûvészet ki -
emelkedô személyisége, Pauer Gyula 72 éves
korában 2012. október 8-án elhunyt. A Mun-
kácsy Mihály-díjas és Kossuth-díjas szobrászt,
filozófust, performance mûvészt és látványter-
vezôt hosszan tartó, súlyos betegség után ér-
te a halál. Pauer Gyula a 20. század második
felének jeles magyar képzômûvész nemzedé-
kéhez tartozott. 
Az 1941. február 28-án született Pauer Gyu-

la a budapesti Díszítôszobrászati Szakközépis-
kolában érettségizett az 1950-es évek máso-
dik felében. Mestere De Battista Alajos volt. Az
1960-as évek elején a Képzômûvészeti Alap ki-
vitelezôstúdiójában, majd 1966-tól a Magyar
Filmgyárban kapott  munkát.
Az 1970-es évektôl számos vidéki és buda-

pesti színháznál vállalt díszlet- és jelmezterve-
zôi feladatokat. Nagy mestere volt a filmes és
színházi illúzióteremtésnek, díszleteivel több
alkalommal is elnyerte a kritikusok díját.
A pszeudo a színházban Pauer kaposvári te-

vékenységével jelent meg. 1972-tôl dolgozott
a Csiky Gergely Színház díszlettervezôjeként,
elsô munkája Jevgenyij Svarc Hókirálynô címû
darabja volt, amelyben az állandóan változó,
átalakuló hátteret egy nagy pszeudo felület al-
kotta. Pauer így fogalmazta meg a színház és
a pszeudo kapcsolatát: „A színház eredendô-
en olyan mûfaj, amelyik jellegénél fogva tar-
talmazza a pszeudo hatást. A színházban túl-
nyomórészt közhelynek tûnnek a vizuális ér-
zékcsalódások – eleve imitált valóság.” A psze-
udo színházi funkciójáról Pauer hasonlóan
komplex, programszerû módon gondolko-
dott, mint képzômûvészeti munkái esetében.
Színházi díszlet- és jelmeztervezései közül

megemlíthetjük a Kaposvári Csiky Gergely
Színházban bemutatott Beckett: Godot-ra vár-
va (1975), rendezô Ascher Tamás, Csehov:
Ivanov (1977), rendezô: Zsámbéki Gábor, Bul-
gakov: Mester és Margarita (1983), rendezô:
Ascher Tamás, elôadásokat. A Budapesti Kato-
na József Színház bemutatói közül: Csehov:
Manó (1982), Spiró György: Az imposztor
(1983) Euripidész: Oresztész (1983), és
Schwajda György: A szent család (1983) címû
produkciókat, valamennyi elô adás rendezôje
Zsámbéki Gábor volt.
Pauer Gyula azokat a termékeket, amelye-

ket a díszítô- és kivitelezômûvészet terén alko-
tott, például fémszobornak ható festett gipsz -
plasztikáit kiállításokon is szerepeltette, mint -

egy átemelte a színházi és filmes látványossá-
got, illuzionizmust, varázslatot a tiszta kép-
zômûvészetbe. Mindig a pszeudóból indult ki,
s mindig oda tért vissza. „A pszeudo”...ál, ha-
mis, nem valódi, való-di-nak látszó. A pszeu-
doszobor nem annak látszik, ami valódi for-
mája, nem a szobrászatról beszél, hanem a
szobrászat helyzetérôl.
Pauer Gyula számos magyar filmben is köz-

remûködött, így Jeles András Álombrigádjá-

nak, Bereményi Géza Tanítványok, Eldorádó,
Hídember címû filmjeinek ô volt a díszlet- és
jelmeztervezôje. Ô készítette a díszletterveket
Tarr Béla: Sátántangó és Werckmeister Harmó-
niák, Kárhozat és Őszi almanach címû filmjei-
hez, valamint Koltai Róbert: Sose halunk meg,
Rózsa János: Boszorkány-szombat, Fehér
György: Szürkület és Gödrös Frigyes: Glamur
címû filmjeinek is díszlettervezôje volt.
1985-tôl szellemi szabadfoglalkozásúként,

csak a képzômûvészeti alkotó tevékenységnek
élt. 1990-ben a Magyar Képzômûvészeti
Egyetem Szcenikai Tanszékén, majd 1994-tôl
a Film- és Színházmûvészeti Fôiskolán tanított.
1996-ban beválasztották a Széchenyi Irodalmi
és Mûvészeti Akadémia tagjainak sorába.
Mûveit jeles hazai és külföldi múzeumok ôr-

zik. Szobra áll többek között a szöuli olimpiai
parkban, Ausztriában (Ebensee), Pakson, Pest-
lôrincen, Cserépfalun, Mosonmagyaróváron.
Legismertebb mûve A cipôk címû emlékhely,
Budapesten, a Széchenyi rakparton. 
Pályatársa, barátja Szegô György így emlé-

kezik: „Nem sokkal a Zsidó Múzeumban meg-
rendezett Diaszpóra (és) mûvészet kiállítás ve-
le és sokakkal közös sikere után „külsô szakér-
tônek” hívott a késôbb Can Togayjal meg is
valósított „Dunaparti cipôk” (2005) elôkészí-
téséhez. És akkor én képviseltem a szkeptikus
szókimondót. Gyulának azonban sikerült a le-
hetetlen: a mi jéggé dermedt társadalmi em-
lékezetünket megmozdította, mint Pygmalion
az ô Vénuszát. De ez egyszer nem viccelt a ha-
lállal, mert tudta, a Dunába lôtt emberektôl
elvették még az individuális halál jogát is. Ezt
az általában mindenki számára megadatott
végsô emberi méltóságot talán kicsit sikerült
az áldozatoknak visszaperelnie mûvével: a mi
nem akaró országunkat emlékezni kényszerí-
tette. Kit így, kit úgy…  
Csak idéznem kell itt egy Pauer-látványter-

vet mégis. Mert nem tudom a „cipôs” em-
lékmû teljesítményét elválasztani attól a fan-
tasztikus díszlettôl, amit az Aiszkhülosz Oresz-
teia megrendítô drámájához épített a Nemze-
tiben (rendezô: Zsámbéki Gábor, 1982). Ak-
kor meditatív plasztikai valóságot teremtett a
színpadon, 2005-ben pedig ennek cselekvô
ikertestvérét a Duna-parton.
Filozófus mûvészként egész életmûve

egyetlen provokatív szoboregyüttesnek lát-
szik.”

Kárpáti Imre
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Elhunyt Witz Éva báb- és jelmeztervezô
mûvész. Witz Éva 1931. szeptember 4-én
született Budapesten. A Magyar Iparmûvé-
szeti Fôiskola jelmeztervezô szakán tanult
(1949–1954), mesterei Nagyajtay Teréz, Mi-
háltz Pál, Oláh Gusztáv, Varga Mátyás voltak.
A fôiskola elvégzése után a Jelmeztervezô- és
Kölcsönzô Vállalatnál (1954–1962), a Pannó-
nia Filmgyárban (1962–1963), illetve a József
Attila Színházban (1963–1970) dolgozott.
1970-tôl 1997-ig a Magyar Televízió munka-
társa volt. 
Számos budapesti és vidéki színházi elô -

adáshoz, Mafilm-produkciókhoz és néptánc-
együttesnek tervezett jelmezt (KISZ Közpon-
ti Mûvészegyüttes, Bihari Táncegyüttes, Álla-
mi Népi Együttes). A népmûvészet dekorati-
vitásának hatása más mûfajoknak készített
tervein is átsugárzik. Sok szilveszteri gá-
lamûsor, show-mûsor látványos jelmezeit
tervezte meg. A különbözô korok és kultúrák
öltözködési szokásaiban való jártasságát bi-
zonyítják a történelmi filmekhez, operafil-
mekhez készített jelmezei.
Több éven át tanította szakmai tanfolya-

mokon a következô nemzedéket. 
Báb- és jelmeztervezôi munkássága elis-

mert a televíziós, színházi és filmgyári körök-
ben. Mindig korhû jelmezekkel segítette a szí-
nészek szerepformálását, munkáival gazdagí-
totta a rendezés mûvészi megjelenését. Szá-
mos televíziós játékfilm és filmsorozat terve-

zése mellett önálló tervezôi munkát is végzett
a néprajzhoz közel álló mûfajokban. Huszon-
nyolc éven át festett passzióból saját terve-
zésû hímestojásokat, melyek egy része az
Iparmûvészeti Múzeum, másik része pedig a
Gottsegen György Országos Szívsebészeti Kli-
nika tulajdonába került. A dán királyné és a
Vatikáni Gyûjtemény is ôrzi munkáit. Jelmez-
tervei az Országos Széchényi Könyvtár Szín-
háztörténeti Gyûjteményében találhatók.
Korai televíziós jelmeztervezési munkái kö-

zül kiemelhetôk: Bors Máté – sorozat (1970),
Pirx kalandjai – sorozat (1972), Abigél – soro-
zat (1974), Tornyot választok (1975), A kapu-
pénz (1975), A hét fôbûn (1976), A leváltott
és kinevezett (1978), A koldusdiák (1978). 
A fontosabb tévés munkái a nyolcvanas

évektôl: 
Hosszú elôszoba (r: Kerényi Imre – 1980), 
A corneville-i harangok (r: Seregi László –

1982), 
A kertész kutyája (r: Lengyel György – 1984), 
Villámfénynél (r: Ádám Ottó – 1985), 
Eklézsia megkövetése (r: Ádám Ottó –

1986), 
Boldogság (r: Várkonyi Gábor –1986), 
Képek a magyar zene történetébôl I–XX. rész

(1989–1991), 
Öregberény – sorozat (r: Málnay Levente –

1993).
Színházi munkásságából jelentôs a József

Attila Színházban végzett jelmeztervezôi te-
vékenysége: 

Farkasok és bárányok (r: Kazán István –
1966), 

Nagy család (r: Benedek Árpád – 1968), 
Egy igazi úr (r: Benedek Árpád – 1968), 
Aba Sámuel király (r: Kazán István – 1969), 
Két úr szolgája (r: Szirtes Tamás – 1969), 
Mary, Mary (r: Ádám Ottó – 1969), 
Canterbury mesék (r: Szirtes Tamás –

1970). 
Más színházi munkái közül megemlíthetô

jelmeztervezései: 
Vén Európa Hotel, r: Horvai István (Veszpré-

mi Petôfi Színház, 1976), 
Ami a legszentebb, r: Horvai István (Pesti

Színház, 1977), 
Magyar Elektra, r: Novák Ferenc (Várszín-

ház, Budapest, 1984) 
Filmek, amelyekben jelmezeivel köz-

remûködött: Az életre táncoltatott lány
(1964), Retúr (2001). 

Munkáiért számos kitüntetést kapott:
Technikai Fôdíj (Cannes, 1964), Charles
Cross Akadémia fôdíja (Dijon, 1965). A Szol-
noki Folklórfesztivál jelmeztervezô aranyér-
me (1966, 1968)  A tv-filmek kanadai világ-
fesztiváljának fôdíja (1976), Balázs Béla-díj
(1986).

Kárpáti Imre 

A Balázs Béla-díjas mûvészt életének nyolc-
vankettedik évében, október 12-én, pénte-
ken érte a halál.

„...mi az, hogy »jelmeztervezô«? A jelmez-
tervezô az az ember, aki elhiszi magáról, hogy
egész élete során képes lesz színésznôket és
színészeket rábeszélni, meggyôzni, hogy a
színpadon estérôl estére viseljék az ôáltala ki-
talált és ô szerinte pontosan a szerephez és az
elôadáshoz illô ruhadarabokat. Hát ennél jobb
vicc kevés van a világon! Tekintve, hogy az em-
berek születésüktôl fogva csak úgy, maguktól
értenek irodalomhoz, mûvészethez (az ne té-
vesszen meg senkit, hogy legjobb barátunk is
így kezdi a ledorongolást: »Bár igaz, hogy nem
értek hozzá, de...« tovább nem folytatom,
úgyis tudjuk, mi következik), szóval, szent hi-
tem, hogy a világon a legnaivabb emberekbôl
lesz jelmeztervezô. De nem baj, ennek így kell
lennie. Azért vagyunk a világon, hogy emberül
tanuljunk. És erre a színház a legalkalma-
sabb.” – így vallott magáról és hivatásáról
Witz Éva a Napkút Kiadó oldalán.
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2012. szeptember 20-án, 94 éves korában
elhunyt dr. Székely György színháztörténész,
rendezô, mûfordító, pedagógus, az iroda-
lomtudományok doktora, a hazai színháztu-
domány meghatározó személyisége. 
Székely György angol–német–esztétika

szakon végzett a budapesti tudományegyete-
men. A bölcsészdoktorátus megszerzése után
pályáját 1941-ben a Nemzeti Színház lektor-
dramaturgjaként kezdte, 1943–1948 között
megszakításokkal a Pécsi Nemzeti Színházat
vezette. Ezt követôen a szolnoki és a békés-
csabai társulatnak; 1952–1957 között a Fôvá-
rosi Operettszínháznak volt a fôrendezôje. 
1957-tôl 1980-ig a Színháztudományi In-

tézetben, illetve a Magyar Színházi Intézet-
ben fômunkatársként, késôbb 1960-tól
1980-ig az intézmény igazgatóhelyettesként
dolgozott. 1968–69-ben a New York State
University at Albany vendégprofesszora,
1986-ig visszatérô elôadója. 1959–1968 kö-
zött a Magyar Színmûvészeti Szövetség el-
nökségi tagja. A Színházi Kutatók Nemzetkö-
zi Szövetsége (IFTR) Végrehajtó Bizottságá-
nak tagja, 1978–80-ban a Nemzetközi Szín-
házi Intézet (ITI) központjának elnöke. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Színház- és
Filmtudományi Bizottságának alapító tagja,

1990-tôl elnöke. 1990-ben érdemes mûvész
kitüntetést kapott.
A színháztudomány egyik legjelentôsebb

hazai kutatójaként megalkotta a színjátéktí-
pus fogalmát, és kidolgozta a színházi elô -
adás komplex leírásának módszertanát. Az
1960-as években bebizonyította, hogy a
színjáték nem azonos a drámával, s azt, hogy
nemcsak a leírt szöveg lehet a színházi elô -
adás alapja. 
Több drámát fordított és adaptált színpad-

ra: (Hauptmann: Iphigeneia Delphiben; Kai-
ser: A calais-i polgárok; Wesker: A konyha). F.
R. Hubay Miklós: Hôsök nélkül (ôsbemutató);
Gorkij: Éjjeli menedékhely; Móricz Zsigmond:
Boszorkány (ôsbemutató, Pécs, 1947); Kato-
na József: Bánk bán; Offenbach: Orfeusz az
alvilágban; Kemény Egon: Valahol Délen (ôs-
bemutató); Brecht-est (1958).
Fôbb elméleti munkái: Színházelmélet Ang-

liában (1940); Színjátéktípusok dramaturgiája
(1965); Bábuk és árnyak (1972); E. Gordon
Craig (1975); Színházesztétika (1976); A szín-
játék világa (1986). Sajtó alá rendezte Gor-
don Craig és Hevesi Sándor levelezését
(1991). Szerkesztôje: A Nemzeti Színház 125
éve (1963), A Nemzeti Színház (1965) köte-
teknek. Társszerzôje A színház világtörténete

I–II. c. kiadványnak (1986). Fôszerkesztôje
A magyar színháztörténet címû kézikönyv el-
sô három kötetének (1990, 2001, 2005) és
A magyar színházmûvészeti lexikonnak
(1994).
Nyugdíjba vonulásáig az Országos Szín-

háztörténeti Múzeum és Intézetben dolgo-
zott. Dr. Székely György a kilencvenkettedik
évében is teljes szellemi frissességben tevé-
kenykedet. Kilencvenedik születésnapján
Csizmadia Tibor így méltatta: „Csodálattal és
fejhajtással nézzük, hogy egy ember mi min-
denre képes az életében, ha számára mindig
a munka, a szakmája, a neki rendelt életfel-
adata az elsô. Imádott szakmája, élethivatása
a színház. És még mindig nem tudunk kifogy-
ni érdemei felsorolásából. Ma, amikor egyre
ritkább emberi tulajdonság a szerénység, a
csendesség, a másik ember tisztelete, a má-
sokra odafigyelés az ô magatartása, életvitele
példamutató. Az, hogy soha senkit nem bán-
tott, nem alázott meg, nem árult el. Azt hi-
szem, minden reggel nyugodt lélekkel nézhet
a tükörbe. Minden rangját, funkcióját, ered-
ményét s szakmájában kivívott rangját úgy
érte el, hogy másokat soha nem fosztott meg
semmitôl, csak mindenkit gazdagított”.

–szji–
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Idén tizennegyedik alkalommal került meg-
rendezésre az Osztrák Színháztechnikai Szö-
vetség (OETHG) rendezésében a MEET, Mes-
se für Event und Theater rendezvény, mely
kiállítás és konferencia is egyben. A rendez-
vény helyszíne immár második alkalommal a
Bécs melletti vösendorfi Eventhotel Pyrami-
de, melyhez 42 m magas, piramis alakú ren-
dezvényközpont tartozik. Idén is csatlakozott
a MEET-hez a MIU, Make it up nemzetközi
sminkes rendezvény és kiállítás is. A két ren-
dezvény barátságos, átlátható méretû, szín-
háziaknak szóló workshopokkal, elôadások-
kal tûzdelt találkozási lehetôséget biztosított
a függöny túloldalán dolgozóknak.
Bevallom, el is kerülte volna figyelmemet

ez a vásár és kiállítás, ha régi barátom Jean-
Marie Schiltz (Wagner Biro) nem szól elôzô
nap, hogy itt a közelben adódik lehetôségem
jó kis szakmai beszélgetésekre. Én mindjárt
az elsô napon, szerdán jutottam oda. Azon-
nal szembe is találkoztam Pelyhe Jánossal,
Szûcsborús Jánossal, Lajter Péterrel, Lenzsér
Attilával és Németh Gáborral.
A MEET kiállításon az osztrák, ill. a nemzet-

közi cégek osztrák képviseletei vettek részt, a
kiállítók száma 40 körül volt. Ezenkívül külön
információs standokon jelentek meg a
OETHG, az oktatási részlege, az OETHG Aka-
demie, valamint az egyes munkabizottságai
és a Német Színháztechnikai Szövetség
(DTHG). Hang-, fény-, video-, film- és effekt-
berendezéseket, színházgépészeti mozgatá-
sokat, elektronikai vezérléseket, színpadi tex-
tíliákat, színpadpadló borításokat, ragasztó-
szalagokat és a rendezvény- és party installá-
ciók széles skáláját mutatták be a többnyire
jól ismert cégek, egy-egy új céggel bôvülve.
Én persze – mint mindig – az aktuális mun-
káim szcenikai megoldásait kerestem. Most
éppen vetíthetô sztreccs anyagot és annak
mozgatását egy operához
Jean-Marie mutatott egy demo filmet.

Ezen egy bekötött amorf díszletelemet sza-
bályosan táncoltatni lehet a térben bekötött
többirányú függesztések programozható
mozgatásával. Elôre elkészíthetô a bekerülô
díszlet valamennyi mozgásváltozása, a hozzá
tartozó ugyancsak elôre beprogramozott
összes világítási jellel. Így már csak a szerep-

lôknek kell a helyükre beállni, és mehet a fô-
próba! 
A Wagner Biro cég egynapos buszkirándu-

lást szervezett a résztvevôknek az áprilisban
megnyíló, grandiózus Musiktheater szakmai
látogatására, Linzbe. (Részleteket ismerteti
Borsa Miklós: A többfunkciós forgószínpad c.
cikke. Szerk.)
A MIU nemzetközi kiállításon kb. 22 kiállí-

tó vett részt, smink, paróka, maszkmesteri
munkákat és a felhasznált anyagokat felvo-
nultatva. A standokon nagy érdeklôdést ki-
váltó, látványos bemutatókat tartottak.
Mindkét kiállításhoz konferencia kapcsoló-

dott, ahol a látogatók szakmai kérdésekkel
foglalkozó elôadásokat hallgathattak meg.
Ezek témái nagyon hasonlóak voltak a Sceni-
Tech Fórumán elhangzottakhoz.
Mint ahogy Pelyhe János barátom mond-

ta, a legfôbb cél a jóízû kötetlen beszélgetés
partnereinkkel, és nem az újdonságok meg-
ismerése, hiszen arra inkább való a berlini
Showtech. Való igaz, mindig rohanunk itt-
hon, így a MEET-re látogató kollégákkal egy-
más között is alkalmunk volt hosszabban
megvitatni dolgokat.

Szendrényi Éva
díszlettervezô-szcenikus
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Miután a MEET nem sokkal a budapesti
Sceni-Tech és a Hangfoglalás kiállítás után
volt, jó alkalom kínálkozott az összehason-
lításra. Egyáltalán nem kellett szégyenkez-
nünk, a Hangfoglalással közös rendezvény
mind méretében, mind látogatottságban
felülmúlta az osztrákot. Ha csak a Sceni-
Tech méretét és látogatottságát mérlegel-
jük, nagyon sok hasonlóságot találunk.

P. J.

KÜLFÖLDI HÍREK

MEET & MIU
2012. november 7–9.
Vösendorf bei Wien
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Talán kevesen tudják – bár a vitrinek miatt
gondolhatják –, hogy a Budapest Bábszínház
nem csupán színház, de kiállítóhely is: az elô -
csarnok ad helyet a Koós Iván Galériának,
ahol továbbra is nagy figyelmet fordítunk a
hazai báb- és színháztörténet kiemelt alkotói -
nak bemutatására. Az évad elsô kiállítása a
Budapest Bábszínházban 2002 és 2012 kö-
zött dolgozó tervezôk munkáiból készült.
A Báblátvány címû tárlatot Balla Margit ren-
dezte. 
A huszonkét kiállító között hazai és külföl-

di, tapasztalt és a pályát kezdô, a báb mûfa-
jában otthonosan mozgó és a területre elsô
alkalommal kiránduló tervezôk egyaránt
megtalálhatóak. A 2013. február 14-ig nyitva
tartó tárlaton Bagossy Levente (Líra és Epika –
ezért a munkáért Bagossy Leventét Szabad-
kán és Zágrábban, a 43. PIF Nemzetközi
Bábszínházi Fesztiválon a legjobb bábokért
járó díjjal tüntették ki), Balla Margit (Egy kiál-

lítás képei, Bábpuccs, A szarvaskirály), Bodor
Judit (Csillagfiú), Boráros Szilárd (Péter Pán,
Rozi az égen, Rózsa és Ibolya), Bródy Vera (Mi
újság a Futrinka utcában?), Dan Fraticiu (Don
Quijote), Gombár Judit (Faust), Grosschmid
Erik (Vadhattyúk), Horányi Júlia (A hattyúk ta-
va), Julija Skuratova (Hamuban sült mese,
Hárun és a mesék tengere), Kiss Gabriella
(Übü király és a magyarok), Koszta Zoltán
(A gyáva kistigris), Kováts Tamás (Egy egér
naplója), Lisztopád Krisztina (Pettson és Fin-
dusz), Majoros Gyula (Noé bárkája), Mátra-
völgyi Ákos (Mackó és az állatok), Matyi Ágo-
ta (Andersen-mesék – Jómadarak), Miareczky
Edit (Ludas Matyi), Jaroslav Milfajt (Szentivá-
néji álom), Orosz Klaudia (Eszem a geszte-
nyét, Barackvirág, Szegény Dzsoni és Árni-
ka), Sipos Katalin és Sisak Péter (Hajnali csillag
peremén), Tihanyi Ildikó (Mesék a Tejúton
túlról), Wunder Judit (Tehén a Holdon) mun-
kái tekinthetôk meg.

A kiállítást Götz Béla díszlettervezô a Ludas
Matyi bemutatója elôtt az alábbi gondola-
tokkal nyitotta meg:
„Az emberi kultúrák hajnalán a mûvészet

egyik útja a bábok megteremtésével kezdô-
dött. Halott tárgyakból, természet adta anya-
gokból élôt varázsolni, ez volt a cél. A hét-
köznapi funkciókat ellátó környezeti eleme-
ket más összefüggésekbe helyezve-emelve
rácsodálkozhattunk a szemünk elé táruló, új,
mozgó világra. Ahogy a csecsemô boldogan
fedezi fel az akkor még akaratától függetle-
nül táncoló ujjait.
Mi most itt egy furcsa temetôben járunk.

Tetszhalottakat bámulunk. Ezernyi ötlet, le-
hetôség van bezárva az üvegkoporsókba.
Ezek a színes rongyocskákból, fadarabokból,
újságpapírból összeragasztott – drótozott va-
lamik már nagy utat jártak be idáig. Nem ter-
mészetes módon jöttek a világra. Szülôjük az
emberi gondolat. Az ô kilenc hónapjuk a ter-
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vezôasztaltól indult el, szakértô mûhelyeken
keresztül jutottak az értô kezekbe, így napról
napra fokozatosan teltek meg élettel.
Az európai polgári kultúra játék mackót

adott a kezünkbe. Ez a különleges lény lett
elsô, még néma beszélgetôtársunk, vele
ôszintén megoszthattuk bizonytalan érzése-
inket a körülöttünk nyüzsgô világról, neki te-

hettük fel legnehezebb kérdéseinket, hogy
hol lesz a mi helyünk ebben a kaotikus tér-
ben, vele teremthettük meg azt a belsô har-
móniát, amit aztán egy életen át próbálunk
újra megtalálni. Ha bábtechnikailag nézzük,
talán a legprimitívebb tárgy, vagyis igazi
klasszikus találmány. A gyermeki hitvilág a
mackó segítségével könnyedén fogadja el
azt a bolondos ötletet, hogy az állatok társa-
dalma emberi nyelven kommunikál egymás-
sal. Csúnyán becsapjuk ôket, de ennek árán
módot kapnak az elôttük álló sokszor rette-
netes évek egy szebb,
gazdagabb feldolgozá-
sára a mûvészet által.
Aki ezt az ajándékot
nem fogadja el, vagy le-
hetôsége sincs megis-
merésére, késôbb talán
egyszerû alkoholista lesz,
de optimális esetben tu-
dományos kutató, a del-
finek ének-beszédét pró-

bálja egy életen át megfejteni, vagy a madár
rajok égi táncrendjének csodáját.
A bábok széles skálájú látványvilága meg-

nyitja a kölykök szemét az emberi lét sok-
színûsége felé, találkozik nemesen metszett
arcú hôsökkel, mennyei szépségû királykis-
asszonyokkal, de az egyszerûbb formák is
mélyen hatnak rá, itt ezek bája ragadhatja el.
Másrészt ugyanolyan fontos, hogy feltárul
elôt te a groteszk értéke, a figurákban megje-
lenô humor gazdagsága is.

A bábalkotás különös lehe-
tôsége, hogy módja van csak
azokat a részeket felépíteni,
amiket fontosnak tart a ka-
rakter létrehozásához. Kie-
mel és eltüntet, szabadon
bánik az arányokkal. – Azzal
nem kell foglalkoznia,
hogy egy kissé megfáradt
testet valahogy szebbnek
mutasson. Ráadásul itt
egy ember lehet húszcen-
tis, de akár három méter
magas is. Az elefántot be-
kaphatja a kisegér. Az
ebeknek lehet emberi ar-
ca, és a humán teremt-

mény külsôleg is mutathat vadállati
képet.
Az igazi báb a vele játszók meghosszabbí-

tott testrészévé válik. Az anyag és a lélek a
mozgatás mûvészete által egy új személyi-
ségben egyesül. A nézô boldogan merül el a
metamorfózisban. A tervezô is részesül eb-
ben a szabad átalakulásban, de a bábszínész-
re a folyamatos átrepülés bizonyos veszélyek-
kel járhat. Az évtizedeken át hozzánôtt figu-
ra visszahat saját személyiségére. Ahogy a
kutya gazdája idôvel elkezd kedvencére ha-
sonlítani, úgy ragadhat bele egy kiscica vagy
egy királykisasszony a mûvész lelkébe. – Csak
játék! – intette Ádám Ottó felhevült színésze-
it az esti elôadás után, ha nehezen vették elô
a kapukulcsot, hogy visszatérjenek polgári
otthonaikba. Talán kissé másképpen, de igaz
lehet ez a bábmûvészekre is.
Ahogy ez a kiállítás mutatja, az embe -

reken, állatokon és növényeken túl a holt tár-
gyak is életre kelthetôk, megszemélyesíthe-
tôk ezen a színtéren. Egy létra örömtáncot
járhat, egy kavics fellázadhat, lerázhatja ma-
gáról a szennyet, haragos arcukat mutatják a
természet erôi, a víz uralma, vagy közénk
jönnek a csillagképek dallamos, éteri repke-
déssel.
A fenti kis kavicsdarab egy pálcikára tûzve

néhány ecsetvonással idôs úr fejévé változhat
– a bölcs gyerekek egyáltalán nem hiányolják
kezét-lábát, és nem lepôdnek meg, ha em-
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beri hangon szól hozzájuk. Pars pro toto! –
A mûvészet örökbecsû igazsága sugárzik a
bábszínház minden egyes figurájából – és
ezek a részecskék a talált vagy felkutatott tár-
gyak a tervezô fantáziája és az akárhány éves
gyermeki lényû nézôk összjátéka folytán az
öröm forrásává válnak – helyettesítve színpa-
di alakokat, vagy azok testrészeit. A szegény
sárgarépa is csak itt találja meg végre léte
igazi értelmét – a hóember orraként.
Érdekes módon általában az ipar termékei,

ha eredeti funkciójukban alkalmazzuk a báb-
színpadon, a legkevésbé illeszkednek környe-
zetükbe. Elszomorít, csalódást okoz olyan tex-
tíliával találkozni egy báböltözetben, amit
egyszerûen méterárunak nevezhetünk. Ha az
anyag vastagsága, esése, redôzhetôsége alkal-

matlan a zsugorított emberkékre, ez hiteltele-
níti a sokat ígérô szobrász- és festôi munkát.
Kiállításunk különlegessége, hogy itt a vitri-

neken kívül is kószál néhány mûtárgy. Ôk
azok, akik teljes testi valóságukban jelennek
meg az elôadásokban, olykor jelmezekbe és
maszkok mögé bújva, máskor testarányaikat is
megváltoztatva a bábok közé vegyülve, vagy
élô hangszerként, esetleg kezükben egy ide-
gen szempárral megkettôzve személyiségüket.
Talán nincs is az országban még egy hely,

ahol az irodalmi és zenei értékek ilyen gaz-
dag tárháza jöhetne létre – befogadó talajá-
ul stílusoknak, egyéni látványvilágoknak. Ho-
mérosztól Varró Dánielig gázolhatnak a ter-
vezôk a költôi sorok barázdáiban, a szél ide
Mozart és Ligeti hívogató szirénénekét hoz-

za, vagy éppen furulyaszót. Ilyen talajon sok-
sok virág nyílik gyerekek és felnôtt gyerekek
gyönyörûségére.
Ezen a nyáron a londoni olimpiai játékok

kísérô programja – a kulturális olimpia – igen
nagy rangot adott a mai bábmûvészetnek.
Az életnagyságú paripafigurának minden
idegszálát élôvé varázsolta a mozgató együt-
tes. Megjelenése ilyen elôkelô helyzetben új
kérdéseket és lehetôségeket vet fel a
bábmûvészet és korunk kapcsolatában.
Lenyûgözô volt az anatómiailag pontosnak
tûnô váz és a bábmûvészek koreográfiájának
összhangja, a tervezés és kivitelezés tökéle-
tessége. Produkciójuk méltó helyre került
emlékezetünkben, Koós Iván Petruskája és
Bródy Vera Fából faragott királyfia mellé.”

„Színház az egész világ” címmel a Nemzeti
Színház múltját és jelenét bemutató tárlat
volt látható a színházi évad kezdetén a fôvá-
rosi Allee Bevásárlóközpontban. 
A kiállításon színháztörténeti tárgyi emléke-

ken keresztül mutatták be az évszázadokon át-
ívelô múltat, valamint a jelmezekkel pedig a
Nemzet Színház jelenlegi értékteremtô mun-
káját. Csaknem 100 négyzetméteren színlapo-
kat és plakátokat, maszkokat, díszleteket, ma-
ketteket láthatott a bevásárolóközpont közön-
sége. A látogatók megtekinthették – többek
között – Madách Imre: Az ember tragédiája ré-
gi elôadásából az Egyiptomi szín egyik jelme-
zét, Victor Hugo: Királyasszony lovagja 1985-
ös bemutatójának királynôjelmezét (tervezô:

Bárdy Margit), Karinthy Frigyes Holnap reggel
címû darabjának 2003-as elôadásából egy jel-
mezt (tervezô: Kovalcsik Anikó), Heltai–Ka-
csóh–Bakonyi János vitéz címû darabjának
2009-es elôadásából a francia király jelmezét
(tervezô: Gyarmathy Ágnes), Schiller: Ármány
és szerelem 2010-es bemutatójának jelmezét
(tervezô: Gyarmathy Ágnes). Az elôadások jel-
mezeivel, kellékeivel, díszleteivel, betekintést
nyerhettek a látogatók a kulisszák mögé. 
A nemzet színházának nemcsak fontos

színháztörténeti pillanatai jelentek meg a ki-
állításon, hanem mindaz a titok és csoda,
mely a színház világát kíséri.
A gyerekekrôl sem feledkeztek meg a tárlat

szervezôi, hiszen a kiállítás ideje alatt a szín-
házi sminkelést, a jelmez- és díszletkészítést
is kipróbálhatták a legkisebbek. A felnôtteket
pedig a színház titokzatos világa várta.

Kárpáti Imre
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Kérem, hogy mutatkozzon be lapunk
olvasói számára, hogyan kezdôdött a
pályája?

A Magyar Iparmûvészeti Egyetemet textil
szakon végeztem. Ruhatervezést és anyag-
tervezést tanultam. Ma már Moholy-Nagy
László Mûvészeti Egyetem a neve, ott dok-
toráltam, és jelenleg divattervezést és
anyagtervezést tanítok az egyetemen. A ta-
nítás mellett foglalkozom jelmeztervezéssel.
Divattervezônek készültem, azután „elra-
bolt” a színház. Divattervezôként folyama-
tosan vannak jelenleg is megrendeléseim,
tervezek alakalmi és esküvôi ruhákat. 2009-
ben volt utoljára egy nagyobb divatbemu-
tatóm, amelyet az Artus Kortárs Mûvészeti
Stúdióban tartottunk. A divatbemutatón az
általam tervezett ruhákat – néhány manö-
ken mellett – színészek és táncosok mutat-
ták be.
Mivel gyerekkoromban néptáncos voltam,

számomra nagyon fontos a színpadi jelenlét,
a manökenek feladata elsôsorban a rájuk
adott ruha bemutatása, a színészek és tánco-
sok azonban életre keltik a bemutatott ruhá-
kat. 
Az utóbbi pár évben színházaknak dolgo-

zom, ezért nem jut idôm saját divatkollekci-
ót tervezni. Nagyon szeretem a divattervezé-
si munkát, mert sokat lehet tervezés közben
tanulni, fejlôdni. A divattervezésnél én mo-
dellezem ki az általam tervezett ruhákat, míg
a színházi tervezésnél erre nincs idô, ezért ez
másféle tapasztalatot jelent a munkám so-
rán. 

Hogyan történt, hogy „elrabolta” a
színház?

A diploma megszerzése után 1998-ban az
Artus mozgásszínház társulatnak, Goda Gá-
bor felkérésére, készítettem elôször színpadi
jelmezeket a Káin kalapja címû elôadáshoz.
Nekem a tánc, a mozgás gyerekkorom óta
nagyon fontos dolog, nagy öröm volt, hogy
az elsô megbízásom egy „mozgás” darab
lett. Az Artus társulat egy nagyon jó színházi
mûhely, nagyon jó velük együtt dolgozni,
együtt gondolkodni. Ekkor még nem gon-
doltam, hogy egyszer majd színházi ember

leszek, azt hittem, hogy ez csak egy „kirán-
dulás” erre a területre. Ezután még évekig di-
vattervezéssel foglalkoztam, és közben dok-
toráltam, bár volt még néhány jelmezterve-
zésem alternatív mozgásszínházak számára.
Ezeken a helyeken nagyon kevés pénzbôl,
minimális megoldásokkal kellett jelmezeket
tervezni, készíteni.
2004-ben a Mohácsi János rendezôvel tör-

tént beszélgetésünk után elvállaltam a Nem-
zeti Színház, Bíró Lajos: Sárga liliom címû elô -
adásának jelmeztervezését. A felkérését –
utólag – az irántam való végtelen bizalom-
nak értékelem, hogy kezdô létemre rám bíz-
ta ezt a nagy feladatot. A Sárga liliom az ad-
digi munkáimhoz képest egy „giga” produk-
ció volt, nyolcvan pár cipô és közel száz jel-
mez kellett a darabhoz, ennek a hatalmas
mennyiségnek a tervezése, a kivitelezés fel-
ügyelete lett a feladatom. Végtelenül nehéz
pillanatokat éltem át, de azután nagyon
megszerettem ezt az izgalmas munkát. Azó-
ta is folyamatosan dolgozom Mohácsi János-
sal, az az intellektuális gondolkodási mód,
ahogyan ô közelít a színházhoz, rám is nagy
hatással van. A Kaposvári Csiky Gergely Szín-
házban dolgoztunk együtt. Nagyon szeret-
tem ott, nemcsak a színészekkel, hanem a
színházi háttéremberekkel, akik megvalósí-
tották az elképzeléseimet. Kaposváron fan-
tasztikus csapat segítette a munkámat, a ren-
dezôasszisztenstôl kezdve a varrodán át, a
kellékescsapat, a fodrászat nagyon jó minô-
ségû munkát nagyon jó hangulatban vég-
zett.
Bagossy László és Rusznyák Gábor rende-
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zôkkel is többször dolgoztam együtt. Ôk
olyan rendezôk, akik szabad teret hagynak a
díszlet- és jelmeztervezôknek, hogy önállóan
gondolkodhassanak munkavégzésük során
az elôadásról. A díszlettervezôkkel szorosan
együttmûködve, alakítjuk ki az elôadás vizu-
ális összképét. Miközben önállóan gondolko-
dom a jelmezekrôl, figyelek a munkatársaim-
ra, a rendezôre, a színészekre, a díszletterve-
zôre, az ô gondolataikat is beépítem a terve-
imbe, így alakul ki közöttünk az igazi színhá-
zi csapatmunka.

Milyen az Ön jelmeztervezési gyakor-
lata?

Részt veszek a közös megbeszéléseken, és
ezek alapján készítem el az elsô rajzaimat.
A tervezésem során felmerült kérdéseimet
összegyûjtve beszélem meg az elôadás ren-
dezôjével, így alakul ki a végleges terv. Ezek

után kiválasztom a jelmezekhez illô, megfele-
lô alapanyagokat. Nem csak azt veszem fi-
gyelembe, hogy milyen szín és minôség felel
meg az elképzeléseimnek, hanem arra is
gondolnom kell, hogy milyen igénybevétel-
nek lesz kitéve a jelmez az elôadás során. Pél-
dául a most díjazott, Szentivánéji álom jel-
mezeinél vízhatlan anyagokat kellett használ-
nom, mert az elôadás során sokat esik az esô,
és nem hagyhattam, hogy a színészek tüdô-
gyulladást kapjanak a színpadon a hideg víz-
tôl.
Ezután következik a jelmezek elkészítése –

a folyamatnak ezt a részét szeretem a legjob-
ban – rendszeresen bejárok a mûhelyekbe, és
folyamatosan felügyelem a munkát. Techno-
lógiai kérdésekben mindig kikérem a mûhely
dolgozóinak véleményét, mert ôk foglalkoz-
nak az anyagokkal. A tervezô úgy tudja jól
koordinálni a munkát, ha ô is részt vesz a ké-

szítés folyamatában. Figyelemmel kísérem,
hogy mit hoznak létre a varrodában a terve-
imbôl, hogy úgy és azt állítsák össze, amit el-
képzeltem, mert minden vonalnak jelentése,
formaalakító szerepe van. Tehát egy szoros
párbeszéd jön létre a kivitelezôk és közöttem. 

Vannak még megfelelô mûhelyek?

Sajnos egyre kevesebb a jó kivitelezô
mûhely, de még mindig van néhány.  A szín-
házaknak már alig van saját mûhelyük, mert
anyagilag nagy probléma azokat fenntartani.
Így a tervezô gyakran kényszerül kész ruhá-
kat felhasználni, átformálni. Az, hogy a vásá-
rolt ruhák hogyan kerültek egymás mellé, az
a tervezôi gondolkodásmód lenyomata.
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Asztali zene (Radnóti Színház)

Szentivánéji álom (Weöres Sándor Színház, Szombathely)

Antigoné (Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
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De most egyáltalán nem panaszkodha-
tom, mert a napokban mutatták be Sziglige-
ti Ede Liliomfi címû színdarabját az Örkény
Színházban, Mohácsi János rendezésében.
Ehhez az elôadáshoz készített jelmezekben
és a kivitelezési munkák során teljes mérték-
ben meg tudtam valósítani az elképzelései-
met.

Hogy alakul ki, mitôl függ az, hogy
melyik produkcióhoz készít jelmeze-
ket?

Általában az elôadás rendezôje állítja össze a
tervezôi csapatot. Ôk kérnek fel a jelmezter-
vezésre. Mohácsi János is szeret megszokott
tervezôgárdával dolgozni, így az általa ren-
dezett elôadások díszlettervezôje Khell Zsolt
vagy Fodor Viola. Bagossy László rendezô
pedig általában Bagossy Levente díszletter-
vezôvel dolgozik együtt. Eddigi munkáim so-
rán csupa olyan díszlettervezô partnerem
volt, akivel azonnal megtaláltam a közös
hangot. Egy ízléssel, egy stílussal gondolkod-
tunk az adott darabról. A színészekkel is na-
gyon jó a kapcsolatom. Elfogadom, hogy al-
kalmazott vagyok a színházi világban. A jel-
meztervezônek olyan helyzetet kell teremte-
nie, hogy a színész ne vegye észre, hogy jel-
mezben van, természetesen tudja viselni a
ruhát. Olyan jelmezeket igyekszem tervezni,
amelyek kényelmesen hordhatók, ugyanak-
kor az elôadást dramaturgiailag szolgálja, lát-
ványossá teszi.
Az elôadásnak nagyon fontos része a vizu-

alitás, hiszen elôbb látja a nézô a színpadké-
pet, mint ahogyan elkezdôdik a cselekmény.
A látvány maga is közvetíti az alkotók szán-

dékát, amit az elôadással szeretnének mon-
dani, továbbítani a nézôk számára. Ezért na-
gyon jelentôs feladatom van a színpadkép ki-
alakításában, természetesen összhangban a
díszlettervezôvel. A formákkal és a színvilág-
gal olyan érzetet közvetítek, amely belehe-
lyezi a nézôt a színdarabnak megfelelô szi -
tuá cióba. 
A tervezés során kialakítok egy koordináta-

rendszert, amely magában foglalja az elô -
adás egységes látványát és benne az egyes
jelmezek képét. A jelmezek kivitelezése során
ezen a koordinátarendszeren belül hajlandó
vagyok kompromisszumra, amennyiben a
változtatások nem lépik túl az elképzelése-
met. A kényelmes viselhetôség, illetve a kivi-
telezés egyszerûsítése érdekében, elfogadom
a színészek, illetve a varroda módosításait, ja-
vaslatait, de ragaszkodom ahhoz, hogy az ál-
talam elképzelt látványkép ne csorbuljon.

Van-e kedvenc tervezése, vagy külön-
leges, emlékezetes feladata?

Igen, a Sárga liliom meghatározó élményem
volt minden szempontból! A kudarctól a si-
kerig minden stációt végigjártam a tervezés
és a kivitelezés során. Nagyon tanulságos
volt számomra ez az alkotói folyamat a befe-
jezetlen jelmezektôl a mégis befejezett jel-
mezekig bezárólag!
Voltak kedvenc elôadásaim, az egyik ilyen

a Kaposvári Csiky Gergely Színház  Paul Fos-
ter: I. Erzsébet (2006) címû elôadása (rende-
zô: Mohácsi János, díszlet: Fodor Viola és
Khell Zsolt). A színdarab a Kaposvári Egye-
tem Mûvészeti Fôiskolai Kar elsô színészosz-
tályának vizsgaelôadása volt, amelyet a Csiky

Gergely Színház repertoárjára vett. Számom-
ra nagyon fontos és izgalmas munka volt.
Amikor az elôadás bekerült a színházba Khell
Zsolttal és  Fodor Violával, nagyon szép össz-
hangban terveztük meg az elôadás vizuális
összképét. Ennél a darabnál egy igen érdekes
dolgot tudtunk kikísérletezni. A jelmezeim
egy részét, az angol reneszánszra emlékezte-
tô sziluettjeit szúnyoghálóból készítettük el.
Másik emlékezetes produkció a Pécsi

Nemzeti Színházban 2008-ban bemutatott
Molière: Képzelt beteg címû elôadása volt,
amelyet szintén Mohácsi János rendezett.
Szerettem még a Mohácsi János által rende-
zett Pintér Béla–Darvas Benedek: Parasztope-
ra (2010) produkcióját, valamint Szophok-
lész–Jon Fosse: Antigoné (2012), és Oidipusz
király (2009) címû kaposvári elôadásokat,
amelyeket Rusznyák Gábor rendezett
2007-ben a Radnóti Színházban Bagossy

László rendezte Térey János Asztalizene címû
elôadását, a produkció díszlettervezôje Ba-
gossy Levente volt. Ez is fontos, izgalmas fel-
adat volt számomra, a jelenkor ruháiból
olyan jelmezeket tervezni, amelyek megmu-
tatják viselôjük jellemét. 2011-ben szintén a
Radnóti Színházban készítettük a G. Feydeau:
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Bolha a fülbe címû elôadást, amely nagyon
jól sikerült, kedves munkám lett. 
Pár napja fejeztük be az Örkény Színház-

ban Szigligeti Ede Liliomfi címû darabját,
amelyben „nyomtatott”, virtuális világot
hoztunk létre, ugyanis nyomtatással keltet-
tük azt az illúziót, mintha a szereplôkön XIX.
századi, reformkori, ruha lenne. Eddigi éle -
tem legnehezebb munkája volt, mert virtuá-
lis módon alakítottam ki az összes jelmezt.
Egészen más technológiával, más metódus-
ban, számítógépen készült el a munka nagy
része, nem pedig a varrodában. 

A darab, amelyért a díjat kapta a
2012-es POSZT-on?

Igen, igen. A Szentivánéji álom a szombathe-
lyi színház elôadása, amelynek látványtervét
nagyon jó együttmûködésben készítettük
Khell Zsolttal. Az elôadást Mohácsi János ren-
dezte. A színpadi esô miatt viselt, gumicsíz-
mák és esôkabátok látványa „hightech” kör-
nyezetet indukált. A szamárfej elkészítésében
szobrász férjem segített. Nem lehetett natu-
rális kifejezésmódot alkalmazni az elôadás
összképe miatt, így nagyon szép emblemati-
kus, hatásos figura készült opál fóliából, egy
biciklisisakra erôsítve.  
A divattervezés kapcsán korábban is kap-

tam néhány díjat itthon és külföldön is. Jel-
meztervezésért díjat elôször a Parasztoperá-
ért kaptam 2011-ben a POSZT-on. Ezért na-
gyon meglepett, hogy az idén is megkaptam
a Legjobb jelmeztervért a díjat. Szerencsés
dolog, ha a tervezô és a zsûri ízlése így össze-
találkozik. Nagyon jólesett, hogy a munká-
mat elismerik, de nem a díjért dolgozom, ha-
nem azért, mert szeretem, és igénylem,
hogy legyen önkifejezési lehetôségem. Ez a
díj arra ösztönöz, hogy még jobban dolgoz-
zam, megbecsülöm azt a bizalmat, amit a díj
jelent, hiszen most már nagyobb az elvárás
velem szemben.

Milyen feladatok várják mostaná-
ban?

Következô munkám a Radnóti Színházban
bemutatásra kerülô Ingmar Bergman: Jelene-
tek egy házasságból címû színdarab jelmez-
tervezése lesz. Ismét Khell Zsolttal együtt ter-
vezzük a színpadi látványt. Az elôadás realis-
ta környezetben játszódik, egy házaspár tör-
ténete, ezért ennél a darabnál apró gesztu-
sokkal kell kifejeznie a jelmeznek a szereplôk
személyiségét. Nem lehet olyan erôteljes
gesztusokat alkalmazni, mint például a Szent -
ivánéji álom vagy a Liliomfi jelmezeinél lehe-
tett. Minimális eszközökkel, jelzésekkel ol-

dom meg a jelmezeket, szeretem az ilyen fel-
adatokat is.
Ezután a Katona József Színházban Goldo-

ni Nyaralás címû darabjának jelmezeit fo-
gom tervezni.  Ez a darab egy egészen más
világ, mint a Bergmané. Bergmannál harmó-
niát kell teremtenem szinte eszköztelenül a
színpadon, a Goldoni-darab esetében pedig
talán megint lehetôségünk lesz arra, hogy
karakteres eszközöket alkalmazzunk a látvány
kialakításakor. 
Egy kicsit igazságtalannak találom azt,

hogy a színházi világban azok a jelmezek és
díszletek érvényesülnek jobban, amelyek si-
keres elôadásban szerepelnek. A siker magá-
val viszi a vizuális részét is az elôadásnak po-
zitív illetve negatív irányban egyaránt. Ritka
dolog az, amikor külön értékelik a látványt és

az elôadást. Az is probléma, hogy nagyon
kevés az olyan kritikus, aki a díszletet és jel-
mezt külön elemzi, értékeli. A mai magyar
színházi kritika elsôsorban irodalmi, rende-
zôi, színészi aspektusból analizálja az elô -
adást, vizuális szempontból csak minimális
az ellenzés. Egy-egy elôadásról szóló kritiká-
ban a díszlet egymondatos, a jelmez félmon-
datos értékelést szokott kapni. 

Lapunk, a Színpad ezen próbál vál-
toztatni a maga szerény lehetôségé-
vel. A POSZT-on egymás utáni két év-
ben kapott  díjaihoz gratulálok, és
további sikereket  kívánok, köszönöm
a beszélgetést.

Kárpáti Imre  
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Képzelt beteg (Pécsi Nemzeti Színház)

Oidipusz király (Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
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A fény- és az elérendô hatás technikai szem-
pontjait is szem elôtt tartva, valamint a költ-
ség-haszon arányról sem megfeledkezve úgy
találhatjuk meg az optimális vetítôfóliát, ha
elôször a lehetséges felhasználási területeket
vizsgáljuk meg. Ezekbôl viszont oly számos
létezik, hogy itt csak a leggyakoribb alkalma-
zásokból tudunk válogatást bemutatni.

Hol használnak vetítôfóliát? 
Az elsô és legegyszerûbb felosztás a kül- és
beltéri alkalmazás szerinti. A beltéri vetítést
világos és sötétített térben történô projekció-
ként is végre lehet hajtani, ennek megfelelô-
en pedig a kültéri vetítések is történhetnek
nappali fényben vagy szürkületben, ill. sötét-
ben. A következôkben a felhasználási hely
alapján írjuk le a helyes vetítôfelület kiválasz-
tását.

Konferenciaterem 
A konferenciatermekben, alapesetben kb.
200 lux világítás van. Ezen feltétel mellett tu-
lajdonképpen bármelyik, a kereskedelemben
kapható vetítôfóliát lehet használni, amed-
dig a be nem sötétített ablakok vagy a meny-
nyezeti világítás okozta zavaró fény aránya
nem magas. Ahhoz, hogy a konferencia vagy
a prezentáció résztvevôi írásos jegyzeteket
tudjanak készíteni, alapmegvilágításra van
szükség természetes nappali fény, vagy bel-
téri világítás formájában. A zavaró fény mel-
lett figyelembe kell még venni, hogy a kon-
ferenciatermekben általában rávetítést hasz-
nálnak, mert a vetítôfelület mögött rendsze-
rint nincs már hely. Annak érdekében, hogy
rávetítésnél a reflexiót növeljük, használha-
tunk magas reflexiós vetítôfóliát anélkül,
hogy erôsebb vetítôt alkalmaznánk a világos-

ság fokozása érdekében. Azonban figyelem-
be kell venni, hogy egy magas reflexiós vetí-
tôfóliával nô a kép világossága, de összessé-
gében nem biztos, hogy nô a kontraszt, mi-
vel természetesen a zavaró fény reflexiója is
nô.
Egy másik megoldás, ha szürke rávetítôfó-

liát használunk, mint pl. a Gerriets Grey -
screen-t, amely a zavaró fényt kevésbé reflek-
tálja, és jelentôsen jobb a feketeértéke, ami
ésszerû lehet az általában szöveges prezentá-
cióknál. Azonban így a fénysûrûségi tényezô
és ezáltal a vetített kép világossága összessé-
gében alacsonyabb. A legigényesebb esetek-
ben léteznek speciális fóliák, mint például a
DNP Supernova nevû terméke, amelyek a
mennyezetrôl érkezô zavaró fényt a lamellás
szerkezetû kialakításukkal semlegesítik. Az
ilyen speciális fóliák árai azonban jelentôs
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Vetítôfóliák – 2. rész
A SZÍNPAD elôzô számában az elméleti alapokkal foglalkoztunk, most pedig a vetítôfóliák gyakorlati alkalmazását szeretnénk
közelebbrôl bemutatni. 

Zwack Unicum-rendezvény: Íves horizont Gerriets Opera tej-matt fóliával, átmérô 34 m. A fólia magassága 4 m, hossza 108 m.
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mértékben meghaladják a sztenderd fóliák
árait, leginkább prémiumkategóriás konfe-
renciatermekben használják ezeket. Konfe-
renciatermek berendezésénél beszélnek a
képben-kontrasztról is, arról az értékrôl,
amely a tényleges kontrasztarányt adja meg.
Ha például egy konferenciateremben 40 lux
zavaró fény esik a vetítôfelületre, és a megkí-
vánt kontrasztarány legalább 1:10, akkor a
vetítô teljesítményét a következô módon kell
kiszámolni:  
A vetítô szükséges fényárama:
mért, zavaró megvilágítás: 40 lux
megkívánt kontrasztarány: 1 : 10
zavaró megvilágítás × kontraszt = szüksé-

ges hasznos megvilágítás
40 lux × 10 = 400 lux
vetítôfelület 4,32 m2 (pl. 2,40 m × 1,80 m

/ 4:3 képformátum)
Minimum szükséges fényáram: 1728 lu-

men

Beltéri koncertszínpad 
Elviekben itt ugyanazok a törvényszerûségek
érvényesek, mint a konferenciatermek eseté-
ben. Azonban a zavarófénynek itt egy másik
fajtájával találkozunk. Alapesetben abból in-
dulunk ki, hogy a rendezvénytermeket be le-
het sötétíteni, mert show-világítást használ-
nak. Az elülsô híd számos 1 kW-os fényszóró-
ja és mozgófejes fényvetôje szór direkt vagy
indirekt fényt a vetítôfelületre. Ehhez jön még
a középsô és hátsó híd ellenfénye és ezek visz-
szavert fénye a vetítôfelületre mint zavaró-
fény. A vetítôfelület szélességétôl, ill. formá-
tumától függôen a színpadon – felhasználás
szerint – teljes kép, lágy vagy éles kontúrú ve-
títés jön létre. Színpadokon a hátulról történô
vetítést kell elônyben részesíteni, ha rendelke-
zésre áll a megfelelô színpadmélység, vagy ha
vannak deflexiós tükrök. Ekkor speciális, há-
tulról vetített fóliákat lehet alkalmazni annak
érdekében, hogy a vetítetôfelületre elölrôl
esô, zavaró fény reflexióját minimalizálják. Ez-
zel szemben ún. sokoldalú, rá- és hátulról tör-
ténô vetítésre is alkalmas fólia használatánál
fennáll a veszélye annak, hogy az elülsô oldal-
ra jutó zavarófény negatívan hat a projekció
minôségére, mivel a rávetítôs oldal a rávetülô
fényt viszonylag erôsen reflektálja.
Színházakban a színpadon ezeket a nemkí-

vánatos hatásokat általában azzal kerülik el,
hogy rá- és hátulról vetítôs fólia elé egy na-
gyon csekély mértékben transzmissziós és
reflexiós tulajdonságokkal bíró sötétszürke
vagy fekete tüllfátylat függesztenek, ami el-
nyeli a színpadról beesô zavaró fényt. A zava-
ró fényvisszaverôdések minimalizálása érde-
kében színházakban, de koncerttermekben is
lehetôleg sötét háttereket használnak, példá-

ul antracitszínû hátulról vetítôs vetítôfóliákat,
mint a Gerriets Show fóliát. Ez egy effektus-
fólia, de alacsony fénysûrûségfaktorral ren-
delkezik, és hajlamos fényfoltok (hotspot) ke-
letkezésére nem megfelelô fénysûrûség-el-
oszlás esetén. Az elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetôen jobb megoldások is lehetsége-
sek hátulról vetített fóliák esetében, amelyek
relatív sötét árnyalatúak, de jelentôsen ma-
gasabb fénysûrûség-tényezôvel és sokkal
jobb fénysûrûség-eloszlással bírnak.

Színházi és operaházi színpadok 
Különleges feladat a színházakban használt
vetítôfóliák hátulról történô megvilágítása,
ill. ezek bevilágítása. Ezen a területen különö-

sen sok ismeret áll rendelkezésünkre különfé-
le minôségû anyagok bevilágításáról és a ve-
títések hatásáról. Azokat az effekteket, ame-
lyek a rendezvény és show világában újnak
tûnnek, a színházakban már régóta használ-
ják. A színházi szakemberekkel, világításter-
vezôkkel és díszlettervezôkkel folytatott szak-
mai eszmecsere igen inspiráló és eredmé-
nyes lehet. Így például a fent leírt megoldást
– a sötétszürke vagy fekete fátyol alkalmazá-
sa hátulról vetített fólia elülsô oldalára jutó
zavaró fény csökkentésére – a színházakban
már régóta alkalmazzák.
Szintén a színházakban, a színpadokon ké-

szítettek elôször háromdimenziós effekteket
fénnyel és vetítéssel transzparens, áttetszô és
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Színpadkép Bakuban (Azerbajdzsán). LED-függöny Gerriets Transmission fóliával 

A relatíve nagy távolság ellenére az Optitrans fóliával grafikák és írás is ábrázolhatók, és ezzel egyidejûleg az abszolút
egyenletes hátulról megvilágítás is lehetséges. Kisebb távolságok esetén a Gerriets Transmission fólia ajánlott.
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fényt át nem eresztô anyagokra. Így például
jól érzékelhetô a tüllre történô vetítés (gobe-
lintüll vagy borsótüll felhasználásával), az
anyag még transzparens marad, és ezáltal kü-
lönbözô vetítési és érzékelési szinteket tesz le-
hetôvé. A szereplôk, akik ezeken a különbözô
szinteken mozognak, részeseivé válnak a tér-
nek. Lenyûgözô az áttetszô muszlin (Schleier-
nessels) által létrehozott hatás is, amit ha há-
tulról világítanak meg, még mindig átlátszó-
nak tûnik, elölrôl megvilágítva viszont a szín-
pad mögötte lévô részét optikailag a szemlé-
lô elôl eltakarja. Színházaknál leggyakrabban
használt vetítôfólia továbbra is a klasszikus rá-
vetítôfólia, a hangáteresztés érdekében per-
forálva és az univerzális rá- és hátulról vetítô-
fóliaként alkalmazott tej-matt (Opera) vagy
világoskék fóliák. Effektfóliaként vagy a sötét
háttér érdekében, ill. kifüggesztésnél gyakran
Stúdió vagy Show fóliát használnak. 

Tv-stúdiók 
Szinte már klasszikus megoldás tv-stúdiók
berendezésénél, hogy nagy, íves horizonto-
kat alakítanak ki vetítôfóliákkal. Míg nemré-
gen még elôszeretettel halogénlámpákat
használtak ezek megvilágításra, addig az új
stúdiók építésénél vagy meglévôk átépítésé-
nél, mint például az RBB stúdiójában (Berlin),
a Deutsche Welle, SDR vagy SWR stúdióiban
már LED-es horizontvilágítást létesítenek. A
felhasznált vetítôfóliáknál, melyeket LED-es
technológiával hátulról világítanak meg, fon-
tos a jó diffúziós képesség / fénysûrûség-el-
osztás, valamint a színek hû visszaadása, és
kevésbé fontos a magas fénysûrûség-ténye-
zô, mivel a legtöbb esetben a világítási telje-

sítménynek csupán 50%-át használják. A
LED-világítás villódzásmentes fényszabályo-
zását – különösen a HD minôségnél – már
minden neves gyártó megoldotta. A LED-ek-
kel történô hátulról megvilágítás elônyei ké-
zenfekvôek: relatív kismértékû hôtermelés,
hosszú élettartam és alacsony karbantartási
költségek. Míg az halogénvilágításnál eddig
többé-kevésbé csak a fóliák egyenletes, há-
tulról történô megvilágítása volt az elvárás,
addig a LED-technológia új követelményeket
támaszt a vetítôfóliákkal szemben.
Az egyik oldalon a hátteret teljes felületé-

ben egyenletesen lehessen bevilágítani, elöl-
rôl viszont ne látszódjanak a pixelpontok, de
mégis maradjanak meg annyira, hogy képe-
ket és grafikákat lehessen létrehozni. A meg-
felelô fólia kiválasztásánál fontos a LED-ek és
a vetítôfólia közötti távolság. Vannak fóliák,
mint a Gerriets Optitrans vagy Optilux, me-

lyeket nagyobb távolságnál használnak,
mert a fényt átengedik. Ha ezeknél a fóliák-
nál kisebb lesz a távolság, láthatóvá válnak a
LED-forrás egyes pixeljei, ami az egyenletes
megvilágításnál nemkívánatos. A képeken
példákat mutatunk be a gyakorlati megvaló-
sításra. 
A stúdióterület drága. Ezért érthetô mó-

don a hátulról történô horizontvilágításnál
hangsúlyt fektetnek arra, hogy lehetôleg kis
távolság legyen a vetítôfólia és a fényforrás
között. A Saarländischer Rundfunk 1-es stú-
diójában most építik be a Transmission há-
tulról vetített fóliát, ahol jóval kisebb, 20 cm-
es távolság van csak a LED-fal és a vetítôfólia
között.

Virtuális stúdió
A tv-stúdiók sajátos területe a virtuális stú-
dió. Megfelelô LED-ekkel hátulról megvilá-
gított vetítôfóliákkal kitûnô eredmények ér-
hetôk el. Fleming Lempi, a karlsruhei Kavi-
sio cégtôl a következôket mondja: „Fóliák
hátulról történô megvilágításánál a Show-
LED, HighOutput LED függönyök segítségé-
vel már alacsony luxértékeknél is (270 lux
körül) egyenletes bevilágításra van szükség.
Ezáltal az elôtér és a fôszereplôk is hatáso-
sabban világíthatók meg, ami által például
a green-spill vagy a túl sok fény a közép-
pontban problémái minimalizálhatóak. Kü-
lönösen a HD produkciók profitálhatnak eb-
bôl.” 

Lézerprojekciók 
Lézerprojekcióknál mind vetítôfóliákat, mind
pedig textíliákat, mint például a gobelintüllt
használják vetítôfelületnek. Alexander Hen-
ning, a Lobo cég kreatívigazgatóját idézzük:
„Amikor vetítôfelületet választunk, akkor a
mûszaki alkalmasság mellett néhány igen
specifikus kritérium is felmerül. Igen gyakran
használunk több vetítôfelületet különbözô
technológiákkal egyidejûleg, ezért például fi-
gyelembe kell vennünk a vetített felületek
egymásra ható diffúz fényét is. A legtöbb
esetben úgy találjuk meg az anyagok tökéle-
tes kombinációját, hogy elôtte a nagy multi-
médiás stúdiónkban valós körülmények kö-
zött ezeket teszteljük. Ebben a stúdióban tu-
catnyi vetítôfelület a legkülönbözôbb vetí-
tôkkel, anyagokkal és térbeli elrendezések-
ben állnak rendelkezésünkre. Ez nyilvánvaló-
an költséges, de így biztosítjuk, hogy a hely-
színen nem érnek kellemetlen meglepetések.
Konkrétan a Gazprom esetében az volt a cél,
hogy egy water screent az elôtérben csak ott
világítsunk meg hátulról, ahol tényleg kép-
tartalmak jelennek meg. Ezáltal hologram-
szerû térbeli hatásokat értünk el. Ha csak egy
lágy átmenetû, hátulról történô vetítést kel-
lett volna megvalósítani, akkor bizonyára egy
jóval világosabb anyagot választottunk vol-
na. A hátránya a dolognak: a fólia természe-
tesen még a legapróbb maradék fényt is ref-
lektálja a terembôl a water screen felé. Ennek
az lett volna a következménye, hogy a víz
mint olyan könnyebben lett volna látható,
ami a water screen hologramszerû effektusát
semmissé tette volna. Ezért olyan fóliát kel-
lett választanuk, amely jó kompromisszumot
jelentet, a zavaró fényt minimalizálta, és
mégis ragyogó fényhatást eredményezett.”
Lézeres projekcióknál gyakran használnak
tüllt is mint vetítôfelületet, a formatartás mi-
att viszont inkább gobelintüllt borsótüll he-
lyett.
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6 x 9 méteres fehér gobelintüll hátulról vetített felületként lézeres grafikus animációkhoz a Klicskó–Mormeck-boksz-
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Szabadtéri színpadok
A szabadtéri rendezvények általában nappali
fényben kezdôdnek, és este vagy éjjel érnek
véget. Amennyiben az egész rendezvény
alatt vetítenek, akkor fôleg a napfényt és a
nap állását kell figyelembe venni. Normál ve-
títôberendezéssel megpróbálni a napfény el-
len küzdeni, értelmetlen dolog. Direkt nap-
fény esetén kb. 150 000 lux megvilágításról
van szó – így lehetetlen elfogadható kont-
rasztviszonyokat teremteni. Tehát mi a meg-
oldás? A vetítôfelületre irányuló direkt nap-
fényt el kell kerülni, és lehetôség szerint há-
tulról vetítéssel kell dolgozni. 
Célszerû a vetítôfelületet a hátsó színpadi

részben felállítani, hátulról vetítést alkal-
mazni a megfelelô színpadmélységnél vagy
deflexiós tükrök segítségével. Kerülni kell vi-
szont a színpad elülsô részén rávetítôfelület
felállítását. Ha egy rávetítôfóliát a szabadté-
ri színpad hátsó részén állítanak fel, akkor
ennek fényt át nem eresztônek kell lennie,
mert különben a hátulról rávetôdô nappali
fény zavarja a vetítést. A nagy vetítôfelüle-
tek a szélnek is ki vannak téve. Már kismér-
tékû szélnél is mozog a vetítôfelület, ami
rontja a projekció minôségét. Ebben az
esetben a fóliát minden oldalán lyukakkal
kell ellátni, és a tartókeretbe rögzítôszala-
gokkal kell befeszíteni. A szélterhelést, ami a
vetítôfelületen keresztül a színpadszerkeze-
tet terheli, figyelembe kell venni a statikai
számításoknál. Ugyanúgy, mint a beltéri
színpadoknál, a show-világítás természete-
sen befolyásolja a projekciót a szabadtéri
színpadon. Ez a hatás annál inkább érzékel-
hetô, minél inkább közeledik az esti szürkü-
let, ill. a sötétség.

Nagyméretû kivetítôk
Biztosan lesz megint vb vagy Eb és ezeken,
számos helyszínen használnak majd nagymé-
retû kivetítôket (public viewing) a közönség
tájékoztatására. Néhány vetítésnél a minôség
és a kontraszt kifogásolható, ezért itt is kifeje-
zetten fontos a helyes vetítési mód és a meg-
felelô vetítôfólia kiválasztása. Nagyméretû ki-
vetítô kül- és beltérben egyaránt alkalmazha-
tó. Zárt helyiségekben a körülmények hason-
lóak a konferenciatermekéhez, a nagyméretû
kivetítôk használata általában nem okoz gon-
dot, és egyszerû eszközökkel megvalósítható. 
Izgalmassá válik a dolog azonban a szabad-

téri élô közvetítéseknél nappali fényben. Kevés
értelme van direkt napfénynél rávetítéssel dol-
gozni, ekkor tényleg csak LED-falak jöhetnek
szóba, de ezek aránytalanul drágák ide. Még
enyhén besötétített helyeken is, mint például
éttermi kerthelyiségek árnyékos részén is ne-
héz – még megfelelôen erôs projektorral is –
rávetítéssel dolgozni. Itt is érvényes, mint min-
den rávetítésnél, hogy erôsen reflektáló vetítô-
fóliák nemcsak a projektorfényt reflektálják
erôsebben, hanem a meglévô zavaró fényt is
felerôsítik. A konferenciatermeknél levezetett
egyenlet itt is segíthet a számításoknál, azon-
ban szükség van egy luxmérôre is. A sötétség
beköszöntével a rávetítés nagyban egyszerûsö-
dik, ekkor normál rávetítôfóliákat lehet alkal-
mazni. Megfelelô technikával a szabadtéri szín-
padoknál is javasolt a projektor és a vetítôfelü-
let közötti szakasz besötétítése a zavaró fények
csökkentése miatt, így itt is jó eredmények ér-
hetôek el. Erre is léteznek kész rendszerek,
mint például az aircube, egy felfújható, hátul-
ról vetített kocka, amelynél az Optitranst hasz-
nálják hátulról vetített fóliaként.

Vásárokban használt
vetítôfóliák 
A vetítôfóliák másik nagy felhasználási terü-
lete a vásárok, kiállítások építése. Egyrészt
nagy felületeket fedhetnek le a hátulról tör-
ténô vetítés lehetôségét kihasználva, más-
részt az effektvilágítás érdekében a standok
megfelelôen kialakított részeiben vagy a cé-
ges, ill. termékbemutatók vetítéséhez. Vásá-
rok alkalmával a vetítôfóliák minden fajtáját
használják, mivel az elvárások igen sokfélék
lehetnek. A vetítôfóliák kiválasztása a stan-
dok építésénél nem mindig csak optikai és
mûszaki tulajdonságok mentén történik, ha-
nem a dizájnelôírások, mint szín és szélesség
– például panorámafólia 3 méter szélesség-
ben, látható illesztés nélkül – gyakran fonto-
sak a kiválasztásnál. Kiállításokon a vetítôfó-
liákat tekintve különleges helyzetet teremte-
nek a nyomott és hátulról vetített fóliák.
A színházakból Opera Print néven ismert ter-
méket, a megfelelôen megnyomott vetítôfe-
lületet gyakran használják nagy felületeken
reklám- és dizájnelemként a standok építé-
sénél.

Alapvetô gondolatok a végén
Kézenfekvô, hogy a hátulról vetített fóliákat
mindkét oldalról teszteljük, mert különbözô
optikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
A szállítás feltekert állapotban történjen min-
dig, és törekedni kell arra, hogy a fóliákkal
meleg környezetben dolgozzunk. Egy javító-
készlet pedig kötelezô eleme a felszerelés-
nek.

Dr. Andreas Paller
Andreas Gause
Gerriets GmbH.
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Minden elôadás programozása az alapprog-
ramjaink valamelyikének betöltésével kezdô-
dik, ez tartalmazza az adott terem eszközbeál-
lításait és alapértékeit. Ezt az alapprogramot
szabjuk rá az aznapi produkcióra, és mentjük el
az adott elôadás nevével.
Alapvetôen háromféle elôadás fordul elô

adatrögzítési szempontból:
– Egyszeri, nem ismétlôdô elôadás
– Többször, azonos formában futó elôadás
– Néhányszor, különbözô összetételben futó

elôadás
Egyszer futó elôadás lehet például egy gála-

est vagy könnyûzenei koncert. Ezek nagy való-
színûséggel nem fognak újból, azonos látvány-
világgal lefutni, így a tárolásuk kimerül a pul-
ton rögzített elôadásfájl tárolásával. Az ilyen
egyszerûbb elôadásokon
nem írjuk fel a fényvetôk po-
zícióit, a színeket, mert való-
színûleg nem lesz szükség
ezekre az adatokra.
A többször, rendszeres

idôközönként futó elôadások
adatait többféle módon is tá-
roljuk.
A pulton – az elôadás

programozása közben –
rögzítjük és feliratozzuk azo-
kat a csoportokat, amelyek
játszanak az adott elôadás-
ban. Igyekszünk a csoporto-
kat topografikus módon el-
helyezni, így látható, hogy
az adott eszköz a színpad
mely részén vagy részére világít.
Ha jut idô, akkor létrehozunk a pulton egy

olyan nézetet (layout), amely áramkörönként
tartalmazza ezeket az adatokat, az elrendezés
pedig az állításban tud segítséget nyújtani.
Az ilyen elôadásokról minden esetben készül

egy rajz is, amely tartalmazza az összes fonto-
sabb adatot, illetve a speciális állítás rajzait.
Rendszeresíthettünk egy szabványos nyomtat-
ványt, így mindig azonos alakú papíron rögzít-
jük ezeket az információkat.
Bonyolultabb darabok esetén egy listát is

csatolunk az alapnyomtatvány mellé, amely
tételesen felsorolja az egyes áramkörökre vo-
natkozó információkat. (Milyen típusú fényve-
tô, milyen színnel, hova játszik.)
A robotlámpák állapotait lehetôség szerint pa-

raméterkönyvtárakon keresztül programozzuk,
így lehetôség nyílik a késôbb elmozduló, kicserélt
gépek apróbb hibáit ezeken keresztül korrigálni.
(Illetve a könyvtár adott gépre vonatkozó eleme-
inek megfelelô neveket lehet adni.)
Néhány produkció esetén készül a fényvetôk

állítását megkönnyítô segédprogram is, ebben
a robotlámpákat állítjuk be azokra a körökre,
ahova a hagyományos fényvetôink játszanak
az adott darabban. Ezzel a segédprogrammal
elég gyorsan vissza lehet állítani a beállításo-
kat, mert a programlépések tartalmazzák az ál-
lítani kívánt fényvetôket, és a robotlámpák
megmutatják, hova, mekkora körre kell ezeket
beállítani. A néhány lépésbôl álló program lo-
gikus sorrendben „hozza” be a gépeket, így vi-
lágítási hidanként lehet haladni a gépállítással.

Az elôadásokon a pultjaink szinkronban fut-
nak, így minden adat mentésre kerül mindkét
pult háttértárolóján. Az adatokat rendszeres
idôközönként lementjük és archiváljuk, elvileg
nem tud eltûnni semmilyen elôadás. (A régeb-
bi pulttal fordult elô „baleset”, a szoftverfrissí-
tés elôtti elôadások konvertálása nem minden
esetben volt sikeres. A mostani pulttal nincs
ilyen probléma.)
A sok robotlámpát tartalmazó, nagyobb elô -

adások esetében fényképeken is rögzítjük a be-
állításokat, bár ezeket inkább a gépek beszere-
lésének ellenôrzéséhez használjuk.
A csak néhányszor, rendszertelen idôközön-

ként, vegyes összetételben futó elôadás talán a
legnehezebb eset. (Egy konkrét eset kapcsán
szembesültünk ezzel a problémahalmazzal.)

Egy balettegyüttes a már pár évvel koráb-
ban bemutatott estjeibôl adott elô egy olyan
változatot, amely a két, különbözô napon be-
mutatott elôadás egy-egy részletét jelenítette
meg az új elôadásban. Az eredeti elôadások-
ban több, különálló szám került bemutatásra,
az új elôadásban ezekbôl választott ki néhány
számot a rendezô. Az eredeti elôadások között
is évek teltek el.
Az eredeti elôadások nyomtatványa ugyan

tartalmazza az adott elôadás minden beállítá-
sát, de azt nem részletezi, hogy mely számhoz
mely fényvetôket kell beállítani. Néhány év
múlva már nem emlékeztünk arra, hogy a da-
rabban futó számokhoz mely beállítások tartoz-
nak. Sajnos felesleges eszközöket is elkezdtünk
telepíteni, mire kiderült, hogy az adott szám az-

nap nem szerepel az elôadásban.
A pultra betöltve az elôadást, meg-
kerestük az adott számban játszó
áramköröket, és így fejtettük vissza
a szükséges beállításokat.
Mivel két különbözô elôadás ad-

ja az alapot, több ponton ütötték
egymást az áramkörök, ugyanaz a
gép játszott több pozícióra is. Illet-
ve a gépészeti beállításokban is üt-
közések jelentek meg, mert ugyan-
arra a tartóra különbözô eszközök
voltak bekötve.
Okulva a történtekbôl, az ütközé-

sek feloldása és a programok módo-
sítása után már úgy jegyeztük fel a
beállításokat, hogy megjelöltük, me-
lyik számban mely gépek játszanak.

Amikor ez az együttes a következô alkalom-
mal fellépet (ismét egy új elôadást létrehozva a
korábbi számok kombinációival), már könnyen
ki tudtuk válogatni a szükséges beállításokat.
Ekkor került sor a következô rögzítési mód

alkalmazására is: az egész elôadást beállítot-
tam egy látványtervezô szoftver modelljében
is. (Cast WYSIWYG)
Ez tárolni tudja az összes gép beállításait, és

lehetôség nyílik olyan listák, nézetek megjele-
nítésére, amelyben csak az adott számban sze-
replô eszközök látszanak.
Az adatok végül tehát háromféle módon ke-

rülhetnek rögzítésre: a pultok háttértárain, a
papírokra lerajzolt, feljegyzett formában és a
látványtervezô program modelljein keresztül.

Kiss Péter
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Hogyan tároljuk, archiváljuk az elôadásainkat?
A kérdés ezúttal nem az eszközökre, hanem az elôadások adatainak tárolására vonatkozik. A Müpában befogadó színházként
üzemelünk, mégis elég nagyszámú olyan produkció készül, amely késôbb – néha több év elteltével – újból színpadra kerül.



Clay Paky
újdonságok
Sharpy Wash 330
Novemberben nyerte el az ameri-
kai LDI 2012 seregszemle díját a
Clay Paky legújabb mozgófejes
derítôje, a világelsô Sharpy nevû
csúcslámpa Washlight testvére: a
Sharpy Wash 330. ultrakompakt
fényvetô. Az elismerés rendkívül
energiatakarékos izzóval, kitûnô
optikai rendszerrel konstruált gép-
nek szólt. Sharpy Wash 330 kis-
méretû, könnyû gép, amelyben
az alkalmazott Osram Syrius izzó
jellemzôi: HRI 330 W, 8000 °K,
15 000 lm, élettartam 1500 óra.
A gép fényereje, grafikuseszközei,
optikai teljesítménye túlszárnyalja
a legendásan jó Alpha Wash 575-
öt, és csak kicsivel marad el az
1200-as nagytestvértôl. 
A környezettudatosság je gyé -

ben elkészített mini fényágyú a
kibocsátott fénysugarat 6,5–50°
közötti nyílásszögtartományban
tudja változtatni kimagasló se-
bességgel. A szórásképet az elôzô
verziókban is használt motorikus
Top Hat tartja kordában. Termé-
szetes tudása a CMY színkeverés
és a nehezen kikeverhetô színe-
ket tartalmazó színtárcsa. Az ext-
ra kicsi testbe beépítettek még
egy végtelenítetten körbe forgat-
ható ovalizáló tárcsát, amitôl ez a

picúr ismét komoly referenciát
teremt a fénytechnikában. A vil-
lámgyors mozgása mellett kiér-
demelhetné az ST kiegészítô jel-
zést is, amit nemrég óta használ-
nak a Clay Paky kompakt mére-
tekkel rendelkezô 700-as, vado-
natúj 800 W-os fényvetô család

tagjai. A rövidítés a stúdió szóból
eredeztethetô, ami a termékek
extrém halk mûködését jelenti. 

Alpha Profil 800 ST
A professzionális igények kielégí-
tésére kezdték fejleszteni az új,
közepes teljesítményû, rendkívül
kis méretû, de nagy fényerejû és
tudású generációt. Az Alpha
Spot QWO 800 megjelenésével
kezdôdött, és most a fôleg szín-
házi és stúdiókörülmények kö-
zötti felhasználásra kihegyezett

Alpha Profile 800 ST bemutatko-
zásával folytatódódik a generá-
ció építése. Mint már a neve is
mutatja, a Clay Paky által szaba-
dalmaztatott 4 fényvágó késes
mechanikával ellátott gép az új
jövevény. Számos kiemelkedô
képessége mellett feltétlenül
fontos tulajdonsága a legendá-
san csendes 1200-as Alpha Spot
HPE 42 dBA maximális üzemi
zajszintje, ami nemhogy ebben
az extra kompakt kategóriában,
de a jóval nagyobb testû és telje-
sítményû eszközöknél is komoly
kihívásként jelentkezô elvárás. 

ALEDA derítôcsalád
Háromféle forgófejes és két, fôleg
rendezvényszervezô és bérlô cé-
gek figyelmébe ajánlott fix, akku-
mulátoros LED derítôvel rukkoltak
elô a Clay Paky fejlesztômérnökei.
Az ALEDA fantázianevû forgófejes
derítôcsalád 3-féle összeállítású
15 W-os RGBW multichipes LED-
eket tartalmazó tagból áll. Az
ALEDA 5, 10 és 20 3600 lumentôl
18000 lumen fényáramig terjedô
spektrumot kínál a LED-lámpára
ácsingózó környezetbarátoknak.

Ez a teljesítmény immáron meg-
világítási értékben is kézzel fogha-
tó, mert a kis 5-ös teljes „fehér”
fény mellett (RGBW) 5 méterrôl
4800 luxot, míg a nagy 20-as
14 450 luxot tud a legkisebb nyí-
lásszög mellett. Ez a „kézzel fog-
ható” csóva 20 csatornán kezel-
hetô bármelyik korszerû pulton
keresztül. A viszonylag nagy csa-
tornaszám a maximális kihasznál-
hatóság miatt jött össze, ugyanis
minden lényeges paramétere 16
biten kezelhetô, ami különösen fi-
nom átmeneteket biztosít a színe-
zéshez. További 10 csatorna hoz-
záadása szükséges abban az eset-
ben, ha ki akarjuk használni a
fényforrások variálhatóságát az el-
ôre generált fényeffektek lehívá-
sához. A Shape módban választ-
ható fényhatások zseniális látvá-
nyossággá teszik a szín kavalkád-
ban fürdô színpadot. Aki ennél is
többre vágyik, annak lehetôsége
van sok-sok csatorna felhasználá-
sával az összes fényforrást egyedi-
leg színezgetni, és teljesen egyedi
ábrákat kreálni a LED derítô arcá-
ra.

Glow Up
Rendkívül jó ötlet és remekül
használható eszköz a másik két új
LED-lámpa, ami a keresztségben
a Glow Up és a Glow Up Strip
100 nevet kapta. Ezek az eszkö-
zök is a 15 Wattos RGBW LED-ek-
re épülnek, de a nagyszerûségük
az abszolút mobilitásban rejlik.
Üzemszerûen saját beépített ak-
kumulátorról képes mûködni,
méghozzá folyamatos teljes
fehér fényben 10 órát,
míg programozott
színváltással ennek a
dupláját, azaz 20
órát. Mobilitását se-
gíti egy praktikus

hordozófül, és a beépített rádiós
DMX vezérlés, amivel 100 méte-
res körzeten belül távirányítottan
lehet az önálló készülékeket
mûködésre bírni. A kétféle ilyen
mobil eszközbôl az egyik kerek
fejû és pontszerû megvilágításra
alkalmas, a másik pedig vonalba
rendezett LED-ekkel, széles sávok
színes derítését teszi lehetôvé.
Számtalan ötletes beépített funk-
ció növeli a variálhatóságukat és a

változatos felhasználhatóságukat.
Az IP 65-ös védettség hab a tor-
tán, ami tényleg végtelenül sokol-
dalúvá teszi ezeket az eszközöket. 

További információk:
www.pelyhe.hu
www.claypaky.it
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Martin MAC
III AirFX™
A 1500 W-os MAC III AirFX egy
rendkívül nagy fényáramú
(59 500 lumen) és sokoldalú lám-
patest. A lámpatest egy új kon-
cepció eredményeként született
meg, amelyben kombinálva van-
nak az éles kontúrú, mid-air hatá-
sok a wash jellegû lámpatest
funkcióival. Keskeny (9 fokos), tö-
mör fénycsóvát tud, amellyel na-
gyon éles effektet lehet készíteni,
továbbá a gép egyedülálló opti-
kai rendszerének köszönhetôen
lehetôvé teszi, hogy szûk nyílás -
szög mellett is kiváló wash jelle-
get érjünk el, ezáltal segítve a na-
gyobb tervezési rugalmasságot.
A gobo vetítések a teljes zoom -

tartományban elérhetôek, amely-
lyel változatos mid-air effekteket
lehet elérni.
Eltérôen más lámpatestektôl, a

MAC III AirFX a teljes zoomtarto-
mányában is nagy hatásfokú li-
neáris zoom funkcióval bír,
amely segítségével láthatatlanná
teszi a keskeny – széles sugárzás
közti „fényugrást”.
A MAC III AirFX elég erôs ah-

hoz, hogy megállja a helyét a
leg erôsebb LED képernyôkkel
szemben is.

Néhány fontosabb technikai
jellemzô:
– 9°–47° kimeneti nyílásszög-

tartomány
– CMY színkeverés
– Változtatható CTO
– 4 aerial effekt (cserélhetô és

forgatható)
– Írisz, shutter, dimmer

További információk:
LISYS Fényrendszer Zrt.

www.martin.com

Martin MAC
Viper™
A Martin cég legújabb MAC Vi-
per lámpateste elnyerte a 2012-
es Plasa kiállítás innovációs díját

A MAC Viper Profile egy újfaj-
ta, nagy fényáramú (26 000 lu-
men) profil lámpatest kivételes
tulajdonságokkal. Olyan haté-
kony optikai rendszert takar,
amellyel felülmúlja a piacvezetô
versenytársak profil lámpatesteit
a 1200 wattos tartományban. Az
1000 wattos HID fényforrás
meggyôzôen erôsebb, mint az
1200 W-os berendezéseké, to-
vábbá a MAC Viper Profile még
sebességében és a kompaktságá-
ban is felülmúlja versenytársait.
A kisebb fényforrással az áramfo-
gyasztás alacsonyabb, ezáltal és
az optikai rendszernek köszönhe-
tôen viszont a hatásfok ~55%-kal
több.
Néhány fontosabb techni-

kai jellemzô:
– 1:5 zoomtartomány
– CMY színkeverés
– Lineáris CTO
– 5+5 gobó
– 8 színes színtárcsa
– Írisz, shutter, dimmer, stro-

boszkóp effekt
További információk:

LISYS Fényrendszer Zrt.
www.martin.com

MA onPC
fader wing
A Színpad korábbi számában
már bemutattuk a grandMA2 új
tagját, az onPC command win-
get. Nos, a PC-s széria második
tagja is megérkezett. Ezúttal egy
csoporthúzós változat került a
piacra, amely logikusan az onPC
fader wing nevet kapta. Az új ki-
egészítô használható a com-
mand wing mellett mintegy tel-
jessé téve azt az érzésünket,
mintha egy komplett pultot
használnánk. Természetesen egy
PC vagy laptop és az azon futó
ingyenes onPC szoftver nélkülöz-
hetetlen, de akár a command
wing nélkül is mûködôképes. Ha-
sonlóan a command winghez, a
fader wing esetében is csupán
egy USB-összeköttetés kell a PC
és a wing közé. Mindkét wing
használata esetén a kábelezést
megkönnyítendô a két winget
közvetlen egymással is összeköt-
hetjük.
Fôbb technikai paraméterek:
– 4 x DMX kiment
– a grandMA2-vel megegyezô

lejátszómezô
– a gradMA2-vel megegyezô

szoftver
– 15 x lejátszó húzó

– 45 x lejátszó húzóparancs nyo -
mógomb
– 15 x lejátszó nyomógomb

További információk:
LISYS Fényrendszer Zrt.

Robe ROBIN
DLX Spot
A Robe innovatív szériájának leg -
újabb darabja a DLX névre hall-
gató LED-es spotlámpa. A fény-
forrás egy új fejlesztésû RGBW
multichip LED-modul, aminek a
fénye az 575-ös lámpákkal meg-

egyezô, de színek használata
esetén a 700-as kategóriát köze-
líti meg. Fogyasztását tekintve
250 W-os fényforrások kategóri-
ájába sorolandó. 
Újragondolt optikai rendszeré-

nek köszönhetôen árnyékmen-
tes, rendkívül éles ábrákat tu-
dunk vetíteni, színeit tekintve a
pasztellszíneken át elérhetjük a
szaturált, színekben gazdag ösz-
szeállításokat is. Zoomtartomá-
nya 10–45 fokig terjed, találunk
benne egy forgatható, valamint
egy statikus gobótárcsát, egy
forgatható prizmát, frost tárcsát,
valamint egy kiemelkedôen
gyors íriszt. 
Kis áramigény, nagy fényerô,

gazdaságos üzemeltetés hosszú
távon, ez a ROBIN DLX Spot.
Forgalmazza a Colossal Trading
www.colossaltrading.hu

További információ: 
www.colossaltrading.hu
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Source Four
Dimmer
A LED-es újítások mel-
lett az ETC a halogén
fényforrásokkal mûkö-
dô lámpatestek terén
sem állította le fejlesz-
téseit. Az ôsszel meg-
jelent új dimmer je-
lentôs hatásfokjavulást
ér el a gyártó jól bevált
Source Four lámpatestcsa-
ládjánál.
Azt már korábban is tudtuk,

hogy a halogénizzós fényforrá-

sok maximális hatásfoka nem a
230 V-os mûködési feszültségen
érhetô el, hanem jelentôsen ala-
csonyabb feszültségtartomány-

ban. Az ETC által most
bemutatott dimmer
elsôsorban ezt a fi-
zikai tényt hasz-
nálja ki, mely je-
lentôs fény-
áram-növe-
kedést ered-
ményez.
A Source

Four lámpa-
testek ken-
gyelére il-

leszthetô helyi feszültségszabá-
lyozó (dimmer) egység a 115 V-
os fényforrásokhoz illeszkedik. Az
eszköz nem rendelkezik ventilá-
torral, hûtése kizárólag passzív
módon történik, ennek köszön-
hetôen teljesen zajtalan; mûkö-
déséhez egy fix áramköri csatla-
kozásra és egy DMX-jelre van
szükség.
A dimmeregység rendelhetô

kompletten lámpatesttel, vagy
átalakító készletben, mely tartal-
mazza a kengyelre szerelendô
dimmermodult és a lámpatest
hátsó házát a foglalattal.
A gyártó fénytechnikai adatai

a nálunk leggyakrabban alkalma-
zott Source Four lámpatestek
esetén:
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Source Four
Zoom

15–30° optika
Középsô

zoomállásban
mérve

115 V-os fényforrás 230 V-os fényforrás

Teljesítmény Fényáram
lm

Fényhasznosítás
lm/W

Fényáram
lm

Fényhasznosítás
lm/W Extra fényáram

575 W 9 843 16,5 7 758 13,5 18,18%

750 W 12 315 16,4 9 852 8,4 20,00%

Source Four
Zoom

25–50° optika
középsô 

zoomállásban
mérve

115 V-os fényforrás 230 V-os fényforrás

Teljesítmény Fényáram
lm

Fényhasznosítás
lm/W

Fényáram
lm

Fényhasznosítás
lm/W Extra fényáram

575 W 11 628 20,2 9 486 16,5 18,42%

750 W 15 300 20,4 12 699 8,4 17,00%

Source Four
Junior Zoom 
25–50° optika
középsô zoom-
állásban mérve

115 V-os fényforrás 230 V-os fényforrás

Teljesítmény Fényáram
lm

Fényhasznosítás
lm/W

Fényáram
lm

Fényhasznosítás
lm/W Extra fényáram

575 W 8 240 14,3 6 015 10,5 27,00%

Meglévô lámpatestekhez a dimmer és az átalakító kitt listaára 450 €.
További információk:

www.luminis.hu



A Yamaha CL
sorozat meg-
érkezett!
A Yamahánál a törekvés a tökéle-
tes létrehozására sosem ér véget.
Ezen út mentén számos újítás és
szabvány vált valóra, melyet az
igényes felhasználók mindig is ke-
resni fognak. Nagyon jól példázza
ezt a CL sorozat magyarországi
bemutatkozása is. 2012-ben a
Hangfoglaláson az Interton
standján, illetve az Interton Egye-
tem rendezvényén is ott volt a
CL3-as pult. Mindkét al-
kalommal rendkívüli
népszerûség övezte. A
Yamaha egy új szintre
lépett a CL sorozattal, mely
még nagyobb szabadságot és
kreativitást ad a mérnökök kezé-
be, megtestesítve az élôhang leg-
kifejezôbb formáját.
Minden felhasználó egyetért

abban, hogy a hangminôség a
legfontosabb. Ez a legmoder-
nebb alkalmazott technológiát

és a legkifinomultabb áramkörö-
ket igényli. A Yamaha CL sorozat
mindezt tudja, és ezzel éri el a ki-
váló, természetes hangminôsé-
get. Az alkalmazott VCM tech-

nológia pedig lehetôvé teszi,
hogy olyan nagyszerû eszközök
közül is válogathassanak a fel-
használók, mint például a Porti-

co 5033/5043 EQ és kompresz-
szor, mely a legendás Rupert Ne-
ve személyéhez köthetô. A min-
denre kiterjedô tervezés és fej-
lesztési folyamat fontos része
volt a sok zenehallgatás, mely-
nek gyümölcseként egy rendkí-
vül „sima” hangú keverôpultot
tudtak létrehozni. 
A Yamaha Centralogic™ fel-

használói felülete már bizonyí-
tott az elôzô pultoknál, ezért ezt
„csak” fejleszteni kellett a mér-
nökök és a felhasználók tapaszta-
latai alapján, hogy még kényel-
mesebb, még hatékonyabb le-
gyen. A „touch screen” kijelzô,
egyértelmû vizuális információt
ad, bármely be- vagy kimeneti
csatornáról. Az újratervezett ke-
zelôgombok, a szerkeszthetô
csatornanevek és -színek, a defi-
niálható kapcsolók és „potik”,
mind az új fejlesztés irányába
mutatnak. A CL sorozat három
különbözô tagja elegáns, lendü-
letes formát kapott, a felhasznált
anyagok pedig teljessé teszik az
élményt. A mai rohanó világban
nélkülözhetetlen a gyors, rugal-
mas, megbízható kommunikáció
a pult és az I/O rackek között,
ezért esett a választás a Dante™
hálózati audio protokollra. A CL
sorozat beépített Nuendo Live
soksávos felvételi rendszerrel
rendelkezik, valamint számos új
bôvíthetôséggel. A rendszer ma-
ximálisan 8 db I/O egységet tud
kezelni, mely 256 be- és 192 ki-
meneti csatornát jelent. A köny-
nyen installálható rendszernek
nagy biztonságot ad a redun-
dancia és a Gain kompenzáció,
mely több pult összekapcsolásá-
nál jelent rendkívül zökkenô-
mentes és hatékony mûködést.
Az már csak hab a tortán – bár

a mai világban elvárható – hogy
kisebb és könnyebb is lett elôde-
inél, és természetesen iPad segít-

ségével távvezérelhetô. Azt gon-
dolná az ember, hogy innen már
tényleg nincs tovább, de szeren-
csére a Yamaha nem ezt az utat
választotta… 

További információk:
www.interton.hu 

tesa
csúszás gátló
szalag
A tesa 60953 cikkszámmal for-
galmazza a csúszásgátló szala-
got. A termék egyoldalas ragasz-
tószalag, amely speciális felületé-
vel jelöli a veszélyes felületet, il-
letve megelôzi a megcsúszásos
baleseteket.

A színpadi felhasználásra ajánlott
változata foszforeszkál, így sötét
környezetben is jól használható.
A terméket a Gépbér Színpad

forgalmazza.
További információk:

tesa tape Kft.

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK



Eszenyi Enikô már a 2008-as igazgatói pályá-
zatában megfogalmazta a VígTV mint kom-
munikációs platform létjogosultságát. Kine-
vezése óta komoly videotechnikai fejlesztés
indult, amely nem csupán az egyre növekvô
vizuális látványvilágra szomjazó közönség
számára kínált megoldást, hanem a színház
marketingtevékenységét is támogatta.
A jegyvásárlási szokások változása és az on-

line média terjedése megkívánta egy új, a
színházakban mind ez ideig kevésbé alkalma-
zott kommunikációs forma bevezetését, és
ezzel egyidejûleg a VígTV videostúdiójának
létrejöttét 2010-ben, amely azóta is heti
rendszerességgel készít promóciós videofil-
meket, riportfilmeket, klipeket televíziók szá-
mára, valamint a színház internetes Youtube
felületére. A VígTv csatornáján lévô videókat
már több mint félmillióan látták.
Az elôadások rögzítését és a promóciós

anyagok elkészítését két Sony EX3-as fullHD
kamerával végezzük. Mivel ezek a kamerák
SXS kártyára rögzítenek, kártyaolvasók segít-
ségével a videoanyag gyorsan betölthetô a
munkaállomásokba, egyszerûbbé és hatéko-
nyabbá téve a vágás elôtti folyamatokat.

A filmek vágása há-
rom broadcast mun -
kaállomáson, közü-
lük leginkább az
Avid gépen törté-
nik. Hogy a mai
kornak megfelelô,
színvonalas filmek
készüljenek, nélkü-
lözhetetlenné vált

különféle effektezô programok használata is.
A nagy mennyiségû videoanyag tárolása

mindenhol problémát okoz, így a Vígben is
dönteni kellett egy nagyfokú, mégis költség-
hatékony megoldás mellett. Ezért egy a há-
lózatra köthetô médiaszerver vásárlását vá-
lasztottuk szeptemberben, amely modulári-
san és fokozatosan bôvíthetô az archivált vi-
deomennyiségekkel párhuzamosan. A tárolá-
si hely elôteremtése mellett fontos az anya-

gok biztonsága, ezért a winchesterek pár-
ban, másik merevlemezekre RAID-be tükröz-
ve kerültek a médiaszerverbe.
Videotechnikus kollégám és jómagam

szakértelme nem koncentrálódhat egy bizo-
nyos területre, feladatunk összetett és szerte-
ágazó, úgymint a videotechnikai rendszerek
tervezése, kiépítése és azok problémamentes
mûködésének biztosítása, valamint a VígTV
számára készülô videók elkészítése a forga-
tástól a végtermékig. A közös cél érdekében
operatôr-vágó tevékenységünk, ha kell, vilá-
gosítók, díszítôk, dramaturgok, valamint egy
profi szerkesztô-riporter támogatásával egé-
szül ki. Az új technológiák megjelenésével és
a folyamatosan bôvülô videotechnikai tren-
dek változásával szaktudásunk bôvítését, to-
vábbképzésünket – amennyiben lehetôség
van rá – a színház minden mértékben bizto-
sítja és elôteremti.
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VIDEOTECHNIKA

A videotechnika a színházakban is sokoldalú eszköz.
Vetített díszletek, elûadások rögzítése, közönségtájé-
koztatás és még sok más felhasználás jelenti ennek a
technikának az alkalmazási területeit. A Vígszínház
élenjár a videotechnika használatában.

Videotechnikai
alkalmazások

a Vígszínházban
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A videotechnikai rendszert a színház adott-
ságait figyelembe véve alakítottuk ki, hogy le-
hetôséget biztosítson akár késôbbi nagysza-
bású produkciók vizuális kivitelezésének ma-
radéktalan elvégzésére is. Érthetô módon a
116 éves színházat még nem úgy tervezték,
hogy mozigépház is legyen a nézôtér mö-
gött, így problémás volt a nagy projektor
színpaddal szemközti elhelyezése. Zajossága
miatt a nézôtérre nem helyezhettük ki, ezért
a majdnem szemben lévô hangfülkébe telepí-
tettük, ez esetben viszont, folyamatosan kor-
rigálnunk kell a vetített kép trapézos torzítá-
sát. A vizuális világ a jól kiépített videotechni-
kai rendszernek köszönhetôen – és akár a hét
projektor egyszerre történô üzemeltetésével –
maradandó élményt tud nyújtani a színház
nézôi számára. A színpad több pontjából ere-
dô optikai kábelek mind a nézôtér mögötti vi-
deopultba, a médiaszerverbe kötve végzôd-
nek, melyeknek kihúzásához a Lisys szakem-
berei kiváló segítséget nyújtottak.  Izgalmas
és kreatív vetítési megoldásokat ad a zsinór-
padlásra egy sorba függesztett, a fénypultból
is vezérelhetô, négy DL3-as projektor, ame-
lyek külön-külön felületre is irányíthatók, vagy
akár egyetlen nagy kép részeiként is képesek
összeállni. Nagy büszkeségünk a két 15 000
ANSI lumenes projektor, amelynek vetített
képét elôször a Rómeó és Júlia címû színdarab

2011. márciusi premierjén láthatta a közön-
ség egy 16x10 méter felületû operafólián.
Szintén ezzel a projektorral történt az egyko-
ri igazgatónk, Várkonyi Zoltán születésének
100. évfordulója alkalmából a Ditrói Mór ut-
cában megrendezett „Várkonyi-mozi” esti
filmvetítés is

Az öldöklés Istene címû színdarab két 58
colos plazmatévéjére kiküldött kamerakép
speciális effektjeit egy vizuális programnyelv-
vel íródott szoftverrel készítjük. Ezzel a pro-
fesszionális programmal nyílt lehetôség a ta-

valy bemutatott A lovakat lelövik, ugye? címû
darab megragadó, lelassított felvételeinek
több DL3-as projektorral egyetlen felületre
történô kivetítése. Az egyedi és magával ra-
gadó díszlettel rendelkezô Jóembert keresünk
címû színdarab komplex vetítésének kivitele-
zését is eredményesen tudtuk végrehajtani
ezzel a szoftverrel. 
További vetítési elvárások és lehetôségek

megvalósítása érdekében hamarosan új
programmal bôvítjük a nagyszínpad média-
szerverét, így a munka még gyorsabbá,
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többrétûvé válik. A Resolume Arena szoftver
felhasználói felületén akár valós idôben is
módosítható a vetített kép, továbbá izgal-
mas lehetôségeket rejt a feltörekvô video-
mapping irányvonal is.

A lovakat lelövik, ugye? lassított, lenyûgözô
felvételeit egy super slow motion kamerával
rögzítették, hogy a hatás megragadó legyen.
A szereplôk lelassított felvételeinek nem az
volt a lényege, hogy magyarázatot adjon a
cselekmény történéseire, vagy esetleg egy
másik jelenetet mutasson be, hanem az,
hogy háttérben, elkülönülve, tartalmi és ér-
zelmi többletet adjon a nézônek. Nem az volt
a szándék, hogy a vetítés megmagyarázza és
megerôsítse a színpadi történéseket, inkább
az, hogy a nézô megérezze a szereplôkben
végbemenô változást, méltóságelvesztést. 
A technikai rendszerek folyamatos felügye-

lete és a videofilmek elkészítése mellett az
eszközök három helyszín közötti szállítása is

megnehezíti a mindennapi munkánkat. Da-
rabjainkból szeretnénk a legtöbbet kihozni,
de sajnos a Pesti Színházban, a Vígszínház-
ban és a Házi Színpadon nem áll rendelke-
zésre olyan technikai háttér, hogy minden
vetítés és felvételkészítés maradéktalanul el-
végezhetô legyen, így jelenleg a projektorok,
kamerák, videokeverôk állandó szállítására
kényszerülünk.
Törekszünk Eszenyi Enikô 2008-as igazga-

tói pályázatában megfogalmazott VígTV igé-
nyeinek megvalósítására, hogy képesek le-
gyünk saját erôbôl akár 4-5 kamerás online
közvetítést professzionális módon létrehozni,
és kialakítani egy ehhez szükséges vezérlô-
szobát. Várjuk a gazdasági kényszer enyhülé-
sét, hogy reprodukálni tudjuk a televíziós vi-
zuális inger gazdagságát a színpadon és film-
jeinkben is.

Huszti Gábor
Vígszínház
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A rendezvény valamikor a nyolcvanas évek
elején indult, elôször Budapest adott otthont
a fesztiválnak, majd hosszú évekig „vándor-
fesztiválként” járta az országot városról város-
ra. Végül – Jordán Tamás kezdeményezésére –
Pécs lett az állandó otthona.
Az induláskor úgy döntött az akkori város-

vezetés és a kulturális tárca, hogy a rendez-
vény lebonyolítása egy külön önálló kht. – ké-
sôbb „közhasznú nonprofit kft.” – feladata
lesz, s az új intézményt azonos mértékben fi-
nanszírozzák. A POSZT Kht. tulajdonosa Pécs
és a Magyar Színházi Társaság, vezetôi Jordán

Tamás és Simon István lettek, akik 10 éven ke-
resztül nagyszabású, színes színházi ünnepet
varázsoltak a városba.
A fesztivál két nagy egységbôl áll.

1. A „versenyprogram”
A válogatás egy teljes éven át zajlik, s a min-
denkori grémium 12 elôadást jelölhet a feszti-
vál versenyprogramjába. Ezt a számot igazán
még soha sem sikerült tartani, 14–17 elôadás
között „sikerült” a válogatókkal kompromisz-
szumot kötni, ami logisztikai szempontból né-
ha igen nehéz feladat elé állítja a fesztivál szer-

vezôit. A meghívott színházak általában 2-2
elôadást játszanak, hiszen a hazai és részben
nemzetközi szakma mellett a pécsi érdeklôdô
közönség is szeretné az elôadásokat látni. Ez
azt jelenti, hogy a 9 játéknapon átlagosan
26–30 elôadást kell lebonyolítani a Pécsi
Nemzeti Színház játékhelyein úgy, hogy az
elô adások ne zavarják egymást, hogy a zsûrik
valamennyit megtekinthessék.
Az eredményhirdetést követôen azonnal in-

dul tehát a színházakkal való egyeztetés. En-
nek része a számukra alkalmas idôpontok
megjelölése, tudnak-e adott napon 2 elôadást
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A POSZT
„logisztikája”
2012. június 7–16. között immár 12. alkalommal
adott Pécs városa otthont az országos színházi
találkozónak, a magyar színházak legjelentôsebb
fesztiváljának. Kilenc nap alatt 26–30 színházi
elôadás és az off program közel 200 eseményének
lebonyolítása nem kis szervezési feladatot jelent.



játszani, ami természetesen igen megterhelô
a mûvészeknek, mûszakiaknak egyaránt, van-
e más versenyelôadással ütközés a fellépô
mûvészeket illetôen, hiszen nemegyszer elô -
fordul, hogy az adott darabban fellépôk érin-
tettek másik elôadásban is.
Ezt követôen a mûszaki jellegû kérdések ke-

rülnek egyeztetésre, melyhez gyakran helyszí-
ni bejárást is tartanak a meghívott színházak
alkotói, mûszaki szakemberei. Itt gyakran vál-
tozhat még az elôadás helye is, hiszen a válo-
gatók által például a nagyszínházba jelölt elô -
adást inkább a kamarában játszanák. Ekkor

derülnek ki az esetlegesen szükséges díszlet -
adaptálási költségek, az építés és bontás szük-
séges ideje. Ekkor alakulhat ki igény esetleges
külsô helyszínek igénybevételére, melyet az
adott produkció technikai paraméterei, vagy
egyszerûen az a tény indokol, hogy „idôben
nem fér el” a Pécsi Nemzeti Színházban az
elô adás, ezért külsô helyszínt kell keresnünk,

ha sikerül minden szempontból alkalmasat ta-
lálni. Elôfordult – különleges térigény esetén –
hogy május végén találtunk rá az „igazira”.
Amikor mindezeket a kérdéseket egyeztet-

tük, akkor jöhet létre a végleges versenyprog-
ram órára, percre és természetesen játékhely-
re lebontva, valamint a produkciós költségek
véglegesítése. Mindez egy hónap alatt alakul
ki általában, ekkor indulhat meg a fesztivál
„marketing” munkája, s a jegyértékesítés fo-
lyamata.
Természetesen a mûszaki elôkészítés még

számos feladatot ró a munkatársakra.

Miután a Pécsi Nemzeti Színház a belváros
közepén, „csillapított övezetben” található,
komoly nehézségeket okoz, hiszen minden
díszletszállító rakományhoz külön útvonalen-
gedélyt kell kérnünk, megoldani a kamionok
megfelelô – biztonságos – parkolását, érkezte-
tését az építéshez-bontáshoz, mely általában
az éjszakai órákban zajlik, hiszen a 10 nap alatt

nincs megállás, amint az egyik színház vég-
zett, már kezd építeni a következô produkció.
A színház mûszaki stábjára komoly feladatot
ró a technikai eszközök karbantartása, elôké-
szítése is a feladatok zökkenômentes lebonyo-
lításához, hiszen berendezéseink – fôként a
gépészet – több mint 20 éve állnak szolgálat-
ban, s az egyliftes mûszaki kiszolgálás megle-
hetôen nagy kockázatot jelent. Elôfordult
már, hogy a teherlift meghibásodása miatt a
kamaraszínházi színpadot a Színház tér irányá-
ból az elôcsarnokon keresztül tudták a mûsza-
ki kollégák rendkívüli erôfeszítéssel kiszolgálni
napokon keresztül, míg a hibát sikerült elhárí-
tani. Természetesen zajlik idôközben a nézô-
téri személyzet, a takarítók, portások a
mûvészklub mûködtetésének beosztása, a
szükséges humán erôforrás biztosítása a zavar-
talan lebonyolításhoz. A program végleges ki-
alakulásakor indulhat a már elôzô év végén
elô rendelt szálláskontingens feltöltése, a meg-
adott produkciós létszámok alapján, valamint
a program ismeretében küldjük ki a meghívó-
kat a színházi szakembereknek, mûvészeknek
protokollnak, s a visszajelzések alapján bizto-
sítjuk szállásukat, jegyigényüket, melyeket
minden esetben visszaigazolunk. 
A versenyprogram részét képezik a szakmai

viták, beszélgetések, melyek részben a közvet-
lenül a bemutatott elôadásokhoz kapcsolód-
nak, illetve a színházi szakmát érintô témák-
ban rendezett fórumok, ankétok. Ezek formai
kialakítása elôkészítése – a színházakkal is kon-
zultálva nyer végleges keretet és helyet, vala-
mint teret. A jegyigények kielégítése gyakran
komoly gondot okoz, mivel ugyan 100 fô mi-
nimális befogadóképességû produkció vehet
részt a fesztiválon, még sok esetben ez is ke-
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vés. Arról nem beszélve, hogy volt már 30 fôs
elôadás is a versenyprogramban! Természete-
sen ezzel párhuzamosan elindul az esemény
kommunikációja, a jegyértékesítés, a „média-
hátterek” egyeztetése, a sajtómunkatársak
akkreditálása, a szükséges nyomdai és dekorá-
ciós elemek, díjak, oklevelek legyártatása, a
megnyitó és záróünnepség elôkészítése, vala-
mint a szükséges behajtási, területfoglalási,
hangosítási engedélyek beszerzése, a város-
üzemeltetési szervezetek, rendôrség, kataszt-
rófavédelem, tájékoztatása.

2. Az „OFF” program 
A fesztivál alapításakor Pécs városa egy olyan
színházi „fiesztát” remélt, mely a város egé-
szét átható hangulatot ad, az itt élôk és az ide-
látogatók számára egyaránt felejthetetlen él-
ményt nyújt, esetlegesen idegenforgalmat is
generál. Ennek letéteményese az úgynevezett
OFF program mely a város egészét átölelve
nyújt jelentôs eseményeket. A program több
részbôl áll. Van egy markáns eleme, mely a vá-
ros gyönyörû belvárosi tereit érinti (Séta tér,
Színház tér, Széchenyi tér, Jókai tér, Kossuth

tér), itt fôként koncertek, utcaszínházi és bábos
elôadások, performance-ok zajlanak. Ez adja
leginkább a „fieszta” jelleget a mûvészetek
mellé társuló gasztronómiai szolgáltatásokkal
együtt. Megkülönböztetett figyelemmel for-
dult a POSZT a fiatalok felé, így megjelennek
az OFF programban a színházi egyetemek
vizsgaelôadásai, de jelen vannak a társmûvé-
szetek egyetemistái is (képzômûvészek, zené-
szek, artisták). A színház vizuális elemei jelen-
nek meg a gazdag kiállítási „csomagban”,
ahol a díszlet- és jelmeztervezôk nagyszerû
munkái mellett nagyformátumú színházi em-
berek emlékkiállításai is helyet kapnak. A kü-
lönbözô kisterekben önálló estek, kiskoncertek
kapnak helyet, valamint a Dramaturg Céh ál-
tal elôkészített felolvasó színházi programok,
melyek a kortárs drámairodalomnak adnak fó-
rumot. Egy évtized elég hosszú idô a vissza-
csatoláshoz, ezért itt jelzem, hogy néhány
kortárs mû a felolvasó színházból néhány éven
belül versenyprodukció lett, bizonyítva e kez-
deményezés rendkívüli hasznosságát.
Valamelyest enyhítendô a versenyprogram-

ból kiszorulók „szomorúságát”, nagy érdeklô-

désre számot tartó, populáris színházi, illetve
társmûvészeti eseményeket is lebonyolítunk,
melyek elsôdlegesen „önfenntartók”, olykor
nyereségesek. Ilyen eseményeket szerveztünk
már a Városi Sportcsarnokban, a Székesegy-
házban, a Zsinagógában, a Szabadtéri Színpa-
don, s amíg rendelkezésre állt, a Tettyén. Két
éve az új Kodály Központ vette át a stafétát
rendkívüli adottságaival. Talán érdekes lehet,
hogy térben is rendkívül sok helyen volt jelen
a POSZT. Az elmúlt több mint egy évtizedben
60-70 különbözô téren, épületben fordultunk
meg, s ez minden évben változik, alakul. 
Az OFF bizonyos elemeinek elôkészítése

már a versenyprogram ismerete elôtt elkez-
dôdhet, de egy jelentôs rész csak ezt követô-
en indulhat. Egyrészt azért, mert ekkor tudjuk
meg, hogy mely mûvészek érintettek a ver-
senyprogramban. Egyrészt mikor nem számít-
hatunk rájuk, másrészt kihasználandó, hogy
itt vannak éppen nekik szervezni olyan alkal-
mat, melyeken más formában találkozhatnak
egymással és a közönséggel. Másrészt pedig
az OFF véglegesítése csak akkor történhet
meg, amikor már látjuk, hogy mennyi forrá-
sunk maradt a versenyprogram és a szállások
végleges költségeit követôen. Ekkor kezdôd-
het a programoknak teret adó helyszínekkel a
végleges bérleti szerzôdések megkötése, a
szükséges mûszaki, lebonyolítói apparátus
biztosítása, valamint a fellépôkkel történô
szerzôdések megkötése. Itt eljutunk a legna-
gyobb „logisztikai” problémához. Jelesül,
hogy a rendelkezésre álló forrásokat is megle-
hetôsen késôn tudjuk meg. Néha elôfordult,
hogy a fesztivál kezdete elôtti napokban. Más-
részt, hogy a versenyprogram költségei rend-
kívül változóak lehetnek, az adott program-
csomagtól függôen.
Az elmúlt években 25–50 millió között mo-

zogtak a produkciós költségek, tehát akár két-
szeres is lehet. Ezért rendkívül fontos, hogy a
lebonyolító vállalkozás rendelkezzen megfele-
lô eredménytartalékkal, mely valamennyire
képes csillapítani a különbségeket. Ennek kép-
zése, növelése viszont rendkívül nehéz egy
nonprofit vállalkozás esetében, különösen, ha
olykor a várt támogatás összege is kevesebb.
Összegezve tehát a leírtakat, elmondható,

hogy a fesztivál legnagyobb „logisztikai” kihí-
vása, hogy igen rövid – másfél hónapos – elô -
készítési és tervezési idô áll rendelkezésre,
egy rendkívül összetett, és bonyolult – 10 na-
pos, több mint 200 eseményt tartalmazó –
nemzeti fesztivál lebonyolításához, hazai és
nemzetközi kommunikálásához. Köszönet an-
nak a közel 150 lelkes munkatársnak, akik nél-
kül lehetetlen lenne sikeres fesztiválokat szer-
vezni. 

Stenczer Béla
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Mielôtt a jelenlegi színházépületrôl szólnánk,
érdemes egy-két bekezdésen keresztül a
kecskeméti színjátszás történetét röviden át-
tekinteni.
Érdekesség, hogy a piaristák már a 18. szá-

zad folyamán folytattak „színjátékos” tevé-
kenységet, de nem csak Kecskeméten, ha-
nem Vácott, Pesten és a Felvidéken is.
A helyi színjátszás „hivatalos” kezdete Ke-

lemen László színtársulatának elsô kecskemé-
ti elôadása volt 1796. június 4-én. Ez az
„Arany Sas” vendéglô udvarán lévô fészer-
ben történt meg. (Ma ezen a telken – Piaris-
ták tere 7. – az Egészségügyi és Szociális Intéz-
mények Igazgatósága áll.)
Pontosan 30 év múlva születik meg a ja-

vaslat a város tanácsa felé egy színház építé-
sérôl Katona József és társai kezdeményezé-
sére. Azonban, mint tudjuk, még több mint
fél évszázad telik el a megvalósulásig!
Idôközben történtek magánkezdeménye-

zések a hiány oldására: 1833-ban id. Király
Sándor vendéglôs a „Korona” vendégfogadó
és kávéház telkén (Korona utca) megépít egy
300 nézôt befogadó „állandó színházhelyisé-

get”. Az 1860-as években ez azonban már
nem felelt meg az igényeknek, le is romlott,
így egy másik kezdeményezés hozott új szín-
játszóhelyet Kecskemétnek: 1868-ban – ér-
dekes módon ez is a késôbb megépülô mai
színház közelében – a Halasi nagy utca

12–13-as számú saroktelken (ma Katona Jó-
zsef tér 3.) a „Nádor” vendéglôvel együtt
épül fel Kovács László kezdeményezésére.
Kecskemét 1870-tôl „önálló törvényható-

sági joggal” felruházott település, és még ez
évben állandó színibizottságot alakít. ’73-
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A MAGYAR SZÍNHÁZÉPÍTÉS TÖRTÉNETÉBÔL

A Fellner és Helmer építésziroda 28.
színházaként épült meg Kecskeméten a
Városi Színház (ma Katona József Szín-
ház). A fennmaradt levéltári anyagok
alapján napjainkig tudjuk követni a vá-
ros színházainak és a ma is mûködô épü-
let történetét, építésének körülményeit.
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ban a város „átveszi” (bérbe veszi) a Kovács-
féle színiépületet, korszerûsíti, s így egy idô-
re az új színház építésének gondolata lekerül
a napirendrôl.
A színjátszás lehetôségének a fenntartása

azonban késôbb kamatozott. 1879-ben a

színházi szakma egyfajta szabályozását jelen-
ti az ország színikerületekkel történô területi
beosztása. Ezen rendszer alapköveinek azok
a városok számítottak, amelyek már a ’70-es
évek folyamán a téli évadokra is fogadtak tár-
sulatokat. Kecskemét ezek közé a települések

közé tartozott! Ebben a kerületi rendszerben
Kecskemét kapta meg Szolnokot, Nagykô-
röst, Ceglédet, Karcagot, Kiskunfélegyházát,
Kiskôröst és Abonyt.
Az 1880-as évektôl megindult a város erô-

teljes gazdasági növekedése (az ország legna-
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gyobb gyümölcsexportpiaca a kecskemé-
ti…!), s hozzáértô polgármesterek ténykedése
mellett elindul a városképet ma is meghatáro-
zó átalakulások, építkezések sorozata. Ezek so-
rába illeszkedik az az 1892. május 13-i határo-
zat is, melyben a város tanácsa elhatározza,

hogy az uralkodó koronázásának 25. évfordu-
lójára állandó színházat épít! Erre 200 000 Ft-
ot szántak, melyet a Wéber-telep (Helvécia)
földjeinek eladásából kívántak elôteremteni.
A színház helykijelölése sok vitára adott al-

kalmat egy olyan városban, ahol éppen telje-

sen „újragombolták a mellényt” a Fôtéren és
közvetlen környezetében: a 16 000 m2-rôl
34 000 m2-re növekedett téregyüttes ekkori-
ban alakult még, szabályozás ide vagy oda,
képlékeny állapotban lehetett. A levéltár tervei
között a végleges helyén kívül található még
olyan helyszínrajz, amelyen a mai Arany Ho-
mok Szálló helyén, és olyan is, amelyik a Men-
de Valér-féle Újkollégium helyén ábrázolja a
színházat! Ez a vita csak 1894 májusára dôlt el!
Az persze helyben is és országosan is bor-

zolta a kedélyeket, hogy a bécsi „színházépí-
tô” F. Fellner és H. Helmer építészpáros irodá-
ját bízták meg a színház megtervezésével. Ér-
dekes, hogy a város vezetése az új városháza
megtervezésére 1890-ben (!) tervezôi pályá-
zatot írt ki (ezt nyerte meg a Pártos–Lechner
iroda), ez a színház esetében fel sem merült.
A tervek elkészülte után a város szoros ha-

táridôket és szigorú, valamint részletes válla-
lási feltételeket szabott a leendô építôknek.
(„Kecskemét t.h. város által épitendô városi
szinház épitési munkálatainak vállalati feltéte-
lei” (1895), „Kelt Kecskeméten, a város tör-
vényhatósági bizottságának 1895. évi márczi-
us hónap 16-ik napján tartott rendes havi köz-
gyûlésébôl.”) Ebbôl az okiratból érdemes
hosszabban is idézni, mert ízelítôt ad a kora-
beli versenyeztetésrôl!
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Két fô határidôt tûztek ki az építkezés so-
rán; a szerkezetkész állapot elérését: „1895.
november 15-ig végleges fedéssel tetô alá ho-
zassék”,majd „1896. augusztus 31-ig teljesen
készen és lakható, illetve rendeltetésének azon-
nal átadható állapotban a város közönségének
átadható legyen”. Ezek be nem tartásáért
igen komoly, napi 200 forint kötbért hatá-
roznak meg. Összehasonlításként: a részletes
feltételek között szerepel, hogy „A közönsé-
ges kecskeméti fali téglát (erôs vasas, gyenge
vasas és fehér tégla) vállalkozó a várostól tar-
tozik venni, ezrenként 14 frtért.” (!)

„4. Különösen kötelezi magát vállalkozó arra,
hogy a munkálatokat, az építésvezetôség által
az ô költségén készitendô s az épitésvezetôség
által elfogadott minták szerint fogja késziteni, a
bécsi német népszinház épület ilynemû munká-
ival azon minôségû anyagból, azonosan szép,
szolid és kifogástalan kidolgozással.”
Meghatározzák az építésvezetôség tagjait:

„9. Kecskemét város közönsége az építés vég-
rehajtásának ellenôrzését a törv.hat. bizottsá-
gi közgyûlése által kiküldendô épitési bizott-
ságra bízza. Ezen épitési bizottságnak állandó
végrehajtó közege az épitésvezetôség, mely áll:

a) Fellner Ferdinánd és Helmer Armin bécsi
mûépítészekbôl, mint mûvezetôkbôl és ezeknek
állandóan a helyszínen tartózkodó helyette-
sükbôl;

b) a törv.hat. mérnöki hivatal fônökébôl,
mint épitési ellenôrbôl.”
Az építésvezetôség minden téren igen

nagy hatalommal bírt, gyakorlatilag a legki-
sebb munkák is „csak akkor fogadtatnak el,
ha az épitésvezetôség által jóvá hagyattak”,
vagy pl.: „Az összes figurális munkákhoz csak
az épitésvezetôség által kitûnôknek ismert figu-
rálista szobrászok alkalmazhatók.”, illetve:
„Mindazon munkák hibásaknak tekintetnek s
visszautasittatnak, melyeket az épitésvezetô-
ség mûvészi tekintetben nem megfelelônek,
vagy nem teljes szabatos és kifogástalan kidol-
gozásuaknak találna” stb.
A „II. Részletes feltételek” címû szakasz 22

munkanemre bontva pontosan részletezi az
elvégzendô munkával szembeni elvárásokat
a vakolóanyag minôségétôl a „gypsbeton
mennyezetek” vastagságán át a vastartók csa-
varszögeinek méretéig.
Látszólag több pontban szabad kezet en-

ged a beépítendô szerkezetek terén, de ezt
olyan feltételekkel teszi, ami igen nehezen
tartható. Pl.: „Vállalkozónak szabadságában
van saját szerkezetû szinpadi gépezetét alkal-
mazásra javaslatba hozni, ha már az sikeresen
kipróbáltatott, azonban a saját rendszerû gé-
pezet berendezés a fedél szerkezethez hozzá
idomitandó. Ha a javaslatba hozott rendszert
az épitésvezetôség megfelelônek nem találná,

az esetben tartozik vállalkozó a gépezetet a ter-
vek szerint és egy magyarosztrák vagy német-
országi s a szinpadi gépezet berendezésében
jártas szaktekintély vezetése alatt készittetni.”
Ezután másfél oldalon részletezi a színpad, il-
letve a beépítendô színpadtechnika kritériu-
mait (gépezet, süllyesztôk, „cassettak”, köte-
lek, súgólyuk, „repülô czicza”, mennydörgést,
esôt, szelet és villámcsapást utánzó gépezet,
kezelôhidak stb.), minderrôl. „Vállalkozó köte-
les a megkivánt összes részletrajzokat a szerzô-
dés aláírásától számított 28 nap alatt, a szin-
padi podium és az alsó szinpad megkivántató
részletrajzait pedig a szerzôdéskötés után leg-
késôbb 8 hét alatt bemutatni, a gépezeti mun-
kákat pedig azonnal megkezdeni ...”

„A proscenium páholyok és a szomszédos
galériáknak a proscenium kerettel együtt és a
nézôtér mennyezetének 1/10 természetes
nagyságú modelljei a rajzok vétele után 6 hét-
re minden külön díjazás nélkül elkészítendôk.”
Ilyen feltételek mellett az építkezés különö-

sebb zökkenôk nélkül haladt, és 1895. októ-
ber 12-én du. 4 órakor megtarthatták az
épület bokrétaünnepét, és 1896. október
14-én megtörtént a színház ünnepélyes
megnyitása – mi mással, mint Katona Bánk
bán-jával a Nemzeti Színház tagjai által!
Az építés összköltsége berendezéssel

együtt 280 000 Ft volt. Az új színház össze-
sen 586 ülô- és 320 állóhellyel bírt.
A ház a kecskemétiek elismerését váltotta

ki. A késôbbiekben szerencsésnek mondha-
tó, hiszen különösebb károsodás nélkül vé-
szelte át a világháborúkat, de még az 1911-
es kecskeméti földrengés sem okozhatott
benne károsodást, hiszen nem szerepelt az
ilyen irányú jelentésekben, sajtóhírekben (el-
lentétben pl. a szomszédos Városházával).
Nézzük ezek után a megvalósult épületet.

A közölt tervek a Bács-Kiskun Megyei Levél-
tárban találhatók, s ha nem is teljes körû, de
elég alapos anyag maradt fenn.
Én nem mennék bele abba, a számomra

amúgy is érthetetlen vitába, hogy a Fell -
ner–Helmer színházak „típustervek”-e, vagy
az építészettörténet jeles alkotásai. Minden -
esetre gondolkodásmódjuk – milyen vélet-
len… – rokon az eklektika képzeteivel: egy-
egy építészeti kor stílusjegyeit azonosította
egy-egy közintézménytípussal (pl.: ha neo-
gót, akkor parlament stb.). Csak ôk nem sti-
lárisan határozták meg a színházaikat, ha-
nem annyira átgondolták térszerkezetüket,
konstrukciójukat tekintve, hogy egy rövid
korszakban nem is nagyon lehetett felülmúl-
ni a teljesítményüket – valahogy így lettek
ezek hasonlók…
A kecskeméti színház is jól mutatja az álta-

luk alkotott épületek jellemzôit. Az egyik meg-
határozó elem a biztonságra való törekvés.
Ennek egyik jellemzôje: valamennyi nézôtéri
szint önálló megközelítése. Ez Kecskeméten –
a színház nagyságrendjébôl adódóan – azzal
járt, hogy a páholyszint a hossztengelyre
szimmetrikusan egy-egy íves díszlépcsôvel,
míg a harmadik nézôtéri szint egy-egy önálló
lépcsôházból közelíthetô meg. Valamennyi
szint elérése az elôcsarnokból történhet!
A nézôtér esetleges kiürítése azonban még

ennél is differenciáltabb módon alakul.
A harmadik szintrôl távozók, még az elôcsar-
nok érintése nélkül elhagyhatták a lépcsôhá-
zat (és az épületet), a földszint ülôhelyeinek
birtokosai a ruhatárak mellett úgyszintén. Így
meneküléskor az elôcsarnokot csak a páho-
lyok közönsége és a földszinti állóhelyen lé-
vôk (eredetileg a földszinti nézôtér állóhe-
lyekkel is bírt) érintették. De elvileg még ôk
is „szétoszthatók” voltak, mert az elôcsarnok
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nem csak azzal a három ajtóval nyílik a sza-
badba, amelyek a fôbejárat szerepét (is) be-
töltik, hanem kétoldalt további 1-1 ajtó is le-
hetôséget biztosított az épület elhagyására.
Az épület teljes térszerkezeti rendjének is-
mertetésétôl eltekintek, mert ez a tervlapok-
ról jól olvasható.
Ami számomra nóvum és élmény volt, ami-

kor ezeket a terveket elôször tanulmányoz-
hattam (1984-ben, a levéltári tervanyagok
rendezése közben), az az épület fûtési és szel-
lôzési rendszerének átgondoltsága. Persze az
eklektika korának fontos középületei már ki
tudták elégíteni ezeket az igényeket, de ez a
tanulmányok közben valahogy elsikkad…
Ez a rendszer itt rendkívül szellemes: lé-

nyegében a mai értelemben vett épületgé-
pészeti eszközök nélkül, pusztán gravitációs
módon jut friss külsô és felmelegített friss le-
vegô a nézôtérre és a színpadra is. Sôt ezek
kevert és szabályozható mértékben jutnak
(jutottak) a kívánt helyre. 
Ennek a megoldásnak az alapja majd az

egész pinceszintet kitöltötte. A gerince pedig
a pinceszinten, a körfolyosó alatt és fölött
húzódó – egyenként 2-3 m2 keresztmetszetû
– falazott (boltozott) légcsatorna volt. Ezek
közül az elsô angolaknákon keresztül közvet-
len összeköttetésben volt a külsô légtérrel.

A belsô tartószerkezeti falakban a szükséges
helyeken függôleges légcsatornák vannak ki-
falazva, melyek érintik mind az alsó, mind a
felsô körfolyosói „gerinc-légcsatornát”.
A fûtést 5 db úgynevezett „hôlégkalorifer”

(1 db az elôcsarnok alatt, 2 db a nézôtér
alatt, 1-1 db pedig az alsó színpad melletti
traktusokban) biztosította. Ezek lényegében
széntüzelésû vasöntvények voltak, melyek-
ben a füstcsô hôcserélô jelleggel többszörö-
sen oda-vissza „hajtott” volt. A „hôlégkalori-
ferek” lefalazott fülkékben álltak, melyek ösz-
szeköttetésben voltak az alsó légcsatornával,
ahonnan érkezett a kinti friss, hideg levegô
és a felsôvel is, ahová csappantyúkkal szabá-
lyozva került a felmelegített friss levegô.
A melegített levegô fölfelé történô elindulása
keltette vákuum beindította az angolaknák-
ból a friss levegô beáramlást.
A nézôtér elhasznált levegôje a gazdagon

díszített „függetlenített álmennyezetként”
mûködô gipszbeton rabicban elhelyezett rá-
csokon keresztül jutott egy rabic légcsator-
nába – mely ezeket a helyeket összekötötte –
és a tetôablakokon keresztül távozott. Ter-
mészetesen ez is szabályozható módon!
A másik technikai érdekesség, amivel éltek,

a nézôtér 20 métert meghaladó fesztávolsá-
gú acél rácsostartójának és a tartófalazatnak

a kapcsolata. A mából nézve persze teljesen
logikus megoldást alkalmaztak, de a saját ko-
rukban, amikor a vasbeton koszorúk nem
fogták össze a falakat (persze itt a kb. 20 x 20
méteres teret határoló falak esetén ez sem
lett volna járható út) a hidászatban ismert
megoldást alkalmaztak: a fôtartók a falakra
fektetett acélpapucsokra helyezett görgôkre
ülnek fel. Ez a megoldás biztosította az acél-
szerkezet szükséges mozgását a falazat „el-
mozdítása” nélkül.
A színház építészeti ismertetésétôl eltekin-

tek, hisz’ – úgy gondolom – közismert épület-
rôl van szó. Még néhány szó a ház „átalakulá-
sairól”: Az átadás után egy évvel a második
emeleti páholyokat – a proscénium páholyok
kivételével – megszüntették, és az erkély ré-
szévé tették. 1922-ben renoválták a tetôzetet.
1954 nyarán átépítették a világítási rendszert,
és egyéb apróbb belsô átalakításokat végez-
tek. 1961 nyarán a nézôteret bársonnyal be-
vont új székekkel látták el, a folyosókra új fali-
karok, az elôcsarnokba 24 karú kristálycsillár
került. Elô- és vasfüggönylocsoló berendezést
szereltek be, 6 új reflektort vásároltak. A tetô
bádogozását is felújították. A nézôteret kifes-
tették, a díszeket újraaranyozták.
Az 1986 májusától 1987 decemberéig tartó

(majdnem) teljes felújításban a BÁCSTERV ter-
vezôcsapatának tagjaként magam is részt vet-
tem (építészek: Farkas Gábor, Boros Pál).
A fûtési-légtechnikai rendszer korszerûsítése ál-
tal, a pinceszint felhasználásával, sôt földfeltöl-
tések eltávolítása után még bôvítésével is, új
közönségforgalmi terek jöttek létre (nézôtéri
büfé-társalgó). Új vasbeton födém épült a né-
zôtér és a pince között. Megújult a teljes elekt-
ronikai és színpadtechnikai rendszer. Egyvala-
mi azonban nem volt része a rekonstrukció-
nak: a tetô, mert a fenntartó Bács-Kiskun Me-
gyei Tanács azt pár évvel korábban kijavíttatta.
Bár már akkor látszott, hogy ez nem minde-
nütt volt sikeres, a tetô érintetlen maradt.
Most, a rekonstrukció után 25 évvel esély

mutatkozik arra, hogy a színház, jórészt a sa-
ját maga által elôteremtett forrásokból, fel-
újítsa az épület valamennyi tetôfelületét. Sôt
a magastetôk esetében ez azt jelentené,
hogy az épület visszakapná az eredetileg is
megépített fémlemez fedést.

Boros Pál
építész
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A Szabad Tér Színházhoz a margitszigeti és a
Városmajori Színpad tartozik. A két színhe-
lyen az idei nyári évadban a programok és a
bemutatók száma messze felülmúlta az elôzô
évadot. 2009–10–11-ben nyaranként 70-80,
a 2012-es nyári évadban összesen 112 elô -
adást tartottunk. Ez a szám saját produkció-
inkat is tartalmazza.
Szomor–Pejtsik–Miklós: Báthory Erzsébet

musical-operájának ôsbemutatója nagy fel-
adatot jelentett, a kolozsvári Operaházzal kö-
zösen állítottuk színpadra a darabot. Rende-
zô: Bagó Bertalan, díszlettervezô: Vereckei
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Rita, jelmeztervezô: Kiss Borcsa volt. A díszle-
tek és a jelmezek a kolozsvári színház mûhe-
lyében készültek, a próbákat is Kolozsvárott
tartottuk. A bemutató azonban Budapesten,
a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon volt.
Három elôadást játszottunk, az elôadás pro-
ducere Bán Teodóra volt.
Saját bemutatónk volt a Margitszigeten a

The Blues Brothers show. (Rendezô: Feke Pál
és Serbán Attila, koreográfus: Bóbis László)
Az elôadás díszletét jómagam, a jelmezeket:
Rományi Nóra tervezte, és saját erônkbôl va-
lósítottuk meg. Az elôadást a Gyulai Várszín-

házba is elvittük vendégszereplésre, olyan si-
kere volt, hogy jövôre mûsorra fogják tûzni. 
A következô nagy produkciónk Puccini

Turandot címû operájának bemutatása volt.
Ez az elôadás a szabadtéri színpad szervezé-
sében, a Magyar Állami Operaház magán-
énekeseinek, valamint külföldi vendégmûvé-
szek fôszereplésével, a Budapesti Filharmó-
niai Társaság Zenekara, a debreceni Csoko-
nai Színház énekkarával és a Kodály Kórus
közremûködésével, Kesselyák Gergely ve-
zényletével került elôadásra. Az elôadás ren-
dezôje Anger Ferenc. Jelmezek a debreceni
színház repertoárján lévô Turandot-elôadás
jelmezei voltak (tervezô: Alexander Belozub),
a díszletet Szendrényi Éva tervezte. A színpa-
dot a meglévô emelvényrendszerbôl kellett
összeállítani, és a színházunk 14 m átmérôjû,
mobil forgószínpadát is használtuk a díszlet-
változások lebonyolítására. A háttérvetítés
egy óriási, 12 x 8 méteres LED-falra történt,
az animáció, látvány, világítás Rády Gábor,
Szabó György és Pintye Zsolt munkája.
A Budapest Szabadság Napja alkalmából

egy rendkívüli elôadásunk is volt a szigeten.
Az elmúlt években a Hôsök terén tartott ren-
dezvényt a fôváros ebben az évben a Margit-
szigetre hozta. A margitszigeti színpad 3000
nézô befogadására alkalmas, de erre a ren-
dezvényre 5-6000 nézôt kellett elhelyezni.

Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy három nagy
LED-falat helyeztünk a Víztorony köré, és az
ottani elôteret raktuk tele székekkel, a fôbejá-
rat elôtt is volt egy nagy kivetítô, és a nagy-
rétrôl is lehetett nézni, hallgatni az elôadást.
Nagy siker volt a Margitszigeten Kazand-

zakhis–Theodorakhis–Keveházi Zorba címû
balettje (Rendezô, koreográfus: Keveházi Gá-
bor), amelyet nagyzenekarral és kórussal mu-
tattunk be. Az Operaház díszleteit adaptáltuk
a helyszínre. Bár zsinórpadlásunk nincs, az elô -
zô szezonban beépített három díszlethúzót
használtuk a díszletek mozgatásához. Borsa

Miklóssal, a darab díszlettervezôjével közösen
oldottuk meg a szükséges módosításokat. (A
jelmezeket Burda Anna és Varga Kálmán ter-
vezte.) A zenekart a zenekari árokban helyez-
tük el, mert a színpadon a 160 tagú kórusnak
és a táncosoknak kellett helyet biztosítani.
A Budafoki Dohnányi Zenekar Filmharmo-

nikusok 2.0 hangversenye is nagy siker volt, a
kórus és a zenekar mögött felállított LED-fa-
lon filmrészletek vetítésével tettünk látvá-
nyossá.

Tallér Edina: Érinthetetlenek popmusical, ôs-
bemutatóját (Rendezô: Simon Kornél) egy né-
met produkciós iroda szervezte meg. Eredeti-
leg a Szabad Tér Színház csak az üzemképes
színpadot és a mûszaki személyzetet biztosítot-
ta volna a négy elôadáshoz. A próbák megkez-
dése elôtt azonban – a felkért díszlettervezô
családjában bekövetkezett tragikus esemény
miatt – engem kértek fel a díszlet megtervezé-
sére. A darab négy helyszínen játszódik, ezt
kellett úgy megoldani, hogy a jelenetek válto-
zása, folyamatos zene alatt, a nyílt színen tör-
ténjen. Az idô rövidsége miatt csak vázlatrajzo-
kat és egy makettet tudtam készíteni a díszlet-
rôl. A német partner és az elôadás rendezôje
elfogadta az elképzelésemet. A díszletek kivite-
lezését a nagy gyakorlattal rendelkezô Figura
Kft. Szilágyi Zoltán irányításával gyártotta éjjel-
nappal dolgozva, alig két hét alatt. 
A Városmajori Szabadtéri Színpad befoga-

dóképességét 880 fôre csökkentettük, hogy
a nézôközönségnek mindenhonnan jó rálá-
tást tudjunk biztosítani a színpadra. A nézô-
tér elsô és utolsó sorát megszüntettük, vala-
mint a két szélrôl is kiemeltünk székeket.
A 2012-es nyári évadban erre a színpadra

készült, Warren Adler: Rózsák háborúja címû
bemutatónk. (Rendezô: Sediánszky Nóra)
A díszleteket Vereckei Rita, a jelmezeket Libor

Katalin tervezte, az elkészítésüket saját erô-
forrásból fedezte a Szabad Tér Színház. Ezt a
darabot más játszóhelyen is – fôvárosi és vi-
déki színházakban – szeretnénk bemutatni a
színházi évadban.
A többi elôadás a Margitszigeten és a Vá-

rosmajorban is, meghívott, vendégelôadás
volt. Ezen elôadások színpadjainkra történô
adaptálása is jelentôs feladatot jelentett a
mûszaki dolgozóink számára.

Lejegyezte: Kárpáti Imre

57SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

Zorba

Báthory
Erzsébet



SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

58

4 UNINTERESTED (by Iván Szabó-Jilek)

Agora Project – Bessenyei Ferenc Cultural Centre

5 PALACE OF CULTURE RE-OPENED (by Eszter Götz)
Within the Agora Project launched early 2008, nine large towns
obtained subsidy for establishment their multifunctional commu-
nity centres. Cultural Agora of Hódmezővásárhely was opened
late August as a result of an investment of 1.2 billion forints.  

7 AUDIO-VISUAL SYSTEMS (by Géza Balogh)

8 PLANNED STAGE MECHANISM (by Lôrinc Strack)

10 REALIZED STAGE TECHNOLOGY (by János Barna)

11 GUEST PERFORMANCE WITH SUN LEGEND (by Péter Kiss)
Stage lighting experience in the new Cultural Centre. 

Stage Reconstruction

12 RENOVATED MAIN STAGE OF NATIONAL THEATRE IN GYÔR
(by Lajos Miklósy)
Main stage of the Theatre was reconstructed with a budget of
48.3 million forints this summer.

Stage Machinery

14 MULTIFUNCTIONAL REVOLVING STAGE (by Miklós Borsa)
Musiktheater to be opened in Linz (Austria) in April 2013 has uni-
que under-stage machinery with an enormous revolving stage.

16 MOBILE REVOLVING STAGE (by János Barna)

Stage Lighting

17 MODERNIZED STAGE LIGHTING SYSTEM OF THE OPERA HOUSE IN
VIENNA (Prospect Magazin)
The Staatsoper obtained a new ETC Gio™ light control console
– as first in Europe. 

19 VISITING ETC IN HOLZKIRCHEN (by Ottó Simon)
Report on two-day special presentation of ETC held in each se-
cond year in Bavaria. 

News from Hungary

22 60 YEARS – THEATRE AND MEMORY
Hungarian Theatre Museum and Institute and Gizi Bajor Actor’s
Museum were opened sixty years ago.

In memoriam

24 FINE ARTIST AND STAGE DESIGNER GYULA PAUER DIED
(by Imre Kárpáti)

25 COSTUME DESIGNER ÉVA WITZ – DRÉGELY LÁSZLÓNÉ – DIED
(by Imre Kárpáti)

26 THEATRE HISTORIAN DR. GYÖRGY SZÉKELY DIED (by Iván Szabó–Jilek)

News from Abroad

27 MEET & MIU (by Éva Szendrényi)
Annual Trade Fair of the Austrian OETHG accompanied by the
Make It Up International Make-up Artist Show was organized
7–9 November 2012.

Exhibition

28 PUPPET SPECTACLE – DESIGNERS OF THE DECADE (by Béla Götz)
An exhibition in the Koós Iván Gallery of the Budapest Puppet
Theatre presenting works of puppet designers who worked the-
re between 2002 and 2012.

30 ALL THE WORLD IS A STAGE (by Imre Kárpáti)
Exhibition of past and present of the National Theatre in the Allee
Shopping Center in Budapest.

Costume Design

31 COSTUME DESIGNER KRISZTA REMETE (by Imre Kárpáti)
The Best Costume Prize was awarded to Kriszta Remete both
2011 and 2012 on theatres' festival POSZT. 

Technology of Projection

35 PROJECTION SCREENS – PART 2 (by Dr. Andreas Paller, Andreas Gause)

Daily Praxis

40 HOW TO STORE AND ARCHIVE DATA BANKS OF PERFORMANCES?
(by Péter Kiss)

Technological Novelties

41 CLAY PAKY, MARTIN, MA, ROBE, ETC, YAMAHA, TESA

Video-Technology

45 VIDEO APPLICATIONS IN THEATRE VÍG (by Gábor Huszti)
Theatre Víg is a leader in versatile application of video-technology.

12th Hungarian Theatre Festival in Pécs

48 „LOGISTICS” OF POSZT (by Béla Stenczer)
The most important festival of Hungarian theatres was arranged
in Pécs 7-16 June 2012. Organization of 26-30 performances and
almost 200 off programs is a difficult job.

From the History of the Hungarian Theatre Architecture

51 HISTORY OF THEATRE IN KECSKEMÉT (by Pál Boros)
The theatre of the town (today Katona József Theatre) was built
as 28th theatre of the Fellner and Helmer Office. Documents
about its construction can be studied even now.  

Open Air

56 SUMMER THEATRE IN BUDAPEST (by Imre Kárpáti)
Report on summer season 2012 of the Szabad Tér (Open-Air) Theatre. 
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