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A Fôvárosi Bíróság 2011. október 20-i nappal hozta meg végzését
a 11034. sorszámon nyilvántartott Magyar SzínházTechnikai Szö-
vetség társadalmi szervezet közhasznú szervezetté minôsítésérôl.
A határozat száma: 7.Pk.60.441/2004/10. Jogerôre emelkedésé-
nek idôpontja: 2011. november 15.
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség közhasznú szervezetté

válásának programja a 2009-es év tavaszán fogalmazódott meg.
Az alapszabályi módosítások elfogadásával, a közhasznú szerveze-
tekre vonatkozó feltételrendszerek teljesítésével vált lehetségessé
az átminôsítés, mely eljárás egybeesett a Szövetség 2011. évi Köz-
gyûlésén választott új képviselô bejegyzésének kérvényezésével.
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: kulturális tevé-

kenység.
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség céljairól, feladatairól és

közhasznú tevékenységérôl részletesen a Szövetség honlapján
(www. msztsz.hu) található alapszabályból tájékozódhatunk.
Közhasznú szervezetként így megnyílt a lehetôsége, hogy a

Szövetséget támogató gazdálkodószervezetek részére kiadott nyi-
latkozatával az adott juttatások, támogatások költségként elszá-
molhatók, illetve közhasznú szervezetek részére történô tartós
adományozás esetén az adomány további 20%-ával csökkenthe-
tô az adózás elôtti eredmény összege.
Társadalmi szervezetként, mint civil kedvezményezett, jogosult

a Szövetség fogadni az adófizetô magánszemélyek szja 1%-ának
felajánlásából érkezô támogatásokat. A Szövetség a honlapján, il-
letve egyéb módon eljuttatja a 2011. évi szja 1%-áról a 2012. ren-
delkezô nyilatkozathoz szükséges információkat.
Nagyon reméljük, és kérjük is, hogy tagságunkon kívül a kultu-

rális és színházi élet szakembereitôl minél nagyobb számban ér-
kezzenek a Szövetség nevére ilyen rendelkezések, hiszen a köz-
hasznúvá válás nemcsak lehetôséget ad, de kötelez is a szakma ér-
dekében kifejthetô tevékenység mind nagyobb körben történô
végzéséhez, megjelenésünk érvényesítéséhez.
2012. Nem akármilyen év elôtt állunk. Recseg-ropog a gazda-

ság, nemcsak hazánkban, de az egész világon. Életünket, tevé-
kenységünket újra kell gondolni. A fontos és jövôbe mutató dol-
gokat védeni, megôrizni, az elmerevedett formákat, kiüresedett
gondolatokat elengedni szükséges.

A 2011-es közgyûlésen bizalmat kapott elnökünk – Szûcsborus
János – gondolataiból idézve: „…a hagyományokat kívánjuk követ-
ni, de új utakon, új gondolatokkal. A Szövetség munkájába szeret-
nénk a színházakat jobban bevonni, a vidéki színházakban pedig a
megjelenésünket erôsíteni. Megismerni törekvéseiket, gondjaikat és
sikereiket helyszíni látogatások, szakmai-baráti találkozók szervezé-
sével, együttmûködésünk bôvítésével. Ehhez szükségesek a megújuló
szakmai szekciók, az oktatás és továbbképzés felfrissült témakörei,
az áldozatkész elnökségi munka…”.
A Szövetség 2012. évi munkatervének fô pontjait ezen elvek sze-

rint építettük fel. A rendezvényprogram keretében két regionális el-
nökségi ülést tervezünk – Szombathelyen, illetve Debrecenben –
melyet összekötünk a vonzáskörzetben elérhetô színházak és mûve-
lôdési intézmények mûszaki vezetôinek tanácskozásával, amelyet
szakmai elôadásokkal és továbbképzéssel teszünk vonzóbbá.
A 2012-es SzínházTechnikai Fórumot és a SceniTech szakkiállí-

tást Budapesten tervezzük a ráfordítások takarékosabb felhaszná-
lása érdekében.
A közhasznú feladataink ellátásához figyeljük a pályázati lehetô-

ségeket. Megfogalmazzuk az oktatás és továbbképzés idôszerû
koncepcióját. Az oktatási programunk utat keres a meglévô OKJ-s
szakoktatáshoz, azokat továbbképzô elôadások és tanfolyamok
szervezésével egészítjük ki. Ebben nagyon számítunk a szakmai
szekciók aktivitására.
Megújítjuk honlapunkat, melyen elérhetôvé tesszük a meglévô

szakoktatási anyagok elérhetôségét. A magyar színháztechnikai
tradíció egyetlen szaklapjának, a SZÍNPAD további magas színvo-
nalú megjelenésének biztosítását rendkívül fontosnak tartjuk.
Kapcsolatainkat erôsítjük a hazai és külföldi színházi és szakmai

szervezetekkel. Továbbra is nagy figyelemmel kísérjük és ápoljuk
együttmûködésünket tagjaink és pártoló szervezeteink között, s
reméljük, közös munkánkkal bôvíthetjük táborunkat.
A közhasznúság követelményei szerint a szükséges szervezeti

változtatásokat átvezetjük, és a mûködés szabályzatait elkészítjük. 
Ennek adott most esélyt ez az átalakulás – kiemelten – hogy ez

a Skorpió havában indul, jelentve az önvizsgálat, a megtisztulás és
az elengedés lehetôségét egy új építkezés számára, hogy 2012 ne
a világvégét, hanem egy új korszak kezdetét jelentse.

Egy átalakulás margójára…
Farkas László
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SZÍNPADGÉPÉSZET

A SZÍNPAD 2011. 4. számában már beszámoltunk a Bolsoj rekonstrukciójának fordulatokban
gazdag menetérôl. Most az új színpadgépezetet ismerhetjük meg Wolf-Guido Patten, a Bosch
Rexroth cég színpadtechnikai projektvezetôjének összefoglalójából.

Az újjászületett
Bolsoj

A moszkvai Nagy Színház színpadtechnikai berendezései
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A Bolsoj Színház felújítása
Ez nagyon komoly feladatot jelentett. Mi-
után 2005-ben bezárták a színházat, és a fa-
lakról a vakolatot leverték, láthatóvá váltak a
tartószerkezetek sok helyen 5 cm széles repe-
dései, amelyeket az épület megsüllyedése
okozott. Az épület stabilitása került veszély-
be, amelyet csak fokoztak a folyamatos föld-
munkák, az épületet az összeomlás fenyeget-
te.  Az eredetileg 2008. márciusra tervezett
megnyitás irreálissá vált. A színpadtorony
belsô acélszerkezeti munkáit 2007 szeptem-
berében – biztonsági okokból – le kellett állí-
tani. Csak 2009 júniusára lett az épületszer-
kezet annyira stabil, hogy a munkát újból fel
lehetett venni. Addigra a 2006-ban telepített
tetôtartó szerkezet olyan erôsen korrodáló-

dott, hogy azt nagy ráfordítással át kellett
építeni. Az alsószínpad terét csak 2010 ápri-
lisában tudták rendelkezésre bocsátani az al-
sógépészet szerelési munkálataihoz. A szín-
pad területén folyó betonozási munkák még
2011 májusáig folytatódtak.   

Zenekari árok
A zenekari árkot 5 pódiummal, egy mozgat-
ható mellvéddel, kézzel állítható akusztikai
falakkal, valamint egy dönthetô elôszínpad-
dal szereltük fel. Az 1. bal/jobb oldali zeneka-
ri pódium, valamint a 2. zenekari pódium kb.
2,5 m-es emelési tartományon belül állítha-
tók, és elsôsorban a zenekari árok optimális
akusztikai beállítását szolgálják. A legfelsô
pozícióban a játékfelület a mellvédig elôre- nyúlik. Amennyiben a pódiumokat a mell-

véddel együtt a nézôtér szintjére süllyesztik,
akkor egészen a dönthetô elôszínpad elülsô
pereméig lehet székeket beszerelni. A 3. ze-
nekari pódiummal elsôsorban a zenekari
árok maximális alapterületét lehet létrehozni,
ekkor 130 zenész helyezhetô el. Az 1. közép-
sô zenekari pódium a nagy, 16 m-es emelési
magasságával alkalmas arra, hogy a föld alat-
ti raktárakból székeket és hangszereket szál-
lítson.  A Bolsoj eredeti zenekari árok kialakí-
tásának megfelelôen az 1. bal/középsô/jobb
zenekari pódium fapadlója alá ismét egy
„Cassa Acustica”-t építettek be. A fél hordó
alakú rezonanciatest – úgy, mint egykor –
egyesíti és erôsíti a zenekar, különösképpen a
mély hangzású hangszerek hangját.

Elôszínpad 
Az elektromosan mozgatható portáltornyok,
valamint a hidraulikus mûködtetésû portál-
híd lehetôvé teszik a portálnyílás fokozat nél-
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A projekt résztvevôi

Építtetô: Moszkva városa
Színpadtechnika tervezése: Kunkel Consul-
ting International
Térakusztika: Müller BBM, Planegg
Színpadtechnika-kivitelezô cégek: (többek
között)

Színpadgépészet: Bosch Rexroth, Lohr am
Main
Audio- és videoberendezések: Salzbrenner
Media Group

Színpadgépészet gyártási és szerelési költsé-
gei: kb. 118 millió euró
Audio- és videoberendezések: kb. 27 millió
euró
Színpadvilágítási eszközök: 48 millió euró

Az épület hosszmetszete, balra a tér alatt létesített új Beethoven terem látható

Zsinórpadlás részlet
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küli beállítását 16,02–20,02 m szélesség és
14,62–18,37 m magasság között. Az elô -
színpad zónában – 150 mm-es osztással –
5 díszlethúzó, valamint a görög és olasz
rendszerû fôfüggöny került elhelyezésre. 

Fôszínpad és oldalszínpad
A Bolsoj Színházat az UNESCO védett világ -
örökségnek nyilvánította, ezért a külsô kon-
túrokat alig lehetett megváltoztatni. A hátsó-
színpad bôvítésével és különösen a föld alá
beépített 6 szinttel 40 000 m2-rôl csaknem
80 000 m2-re növelték meg a hasznos felüle-
tetô.   
Az alsószínpadon 7 db nagy – egyenként

22 m hosszú, 3 m széles és 10 m magas –
kétszintes pódium került beépítésre. A felsô
sík 4 százalékkal dönthetô és 17 db csapdát
tartalmaz, amelyek lehetôvé teszik, hogy sze-
mélyek a két személysüllyesztô egyikével az
alsó szintrôl a felsô szintre juthassanak. 
Az alsó szint további játékszintként hasz-

nálható, gyakran azonban nagyméretû de-
korációs elemek tárolására használják. A 0,7
m/s sebességû, pódiumonként kb. 950 kN
összsúlyú süllyedôk fekvô mozgatása hidrau-
likahengerrel és kötélhajtással történik. A haj-
tás igen kompakt, nagyon halkan és szinte
zökkenésmentesen mûködik, még hiba ese-
tén is a két szomszédos pódium között 40
mm-nél kisebb szinkrontûrést biztosít. 
Annak érdekében, hogy a ferdére állított

pódiumok esetén a botlásveszélyt elkerüljük,
az oldalszínpad legnagyobb részét – fokozat
nélkül – a pódium ferdeségéhez lehet igazí-
tani. Mindegyik oldalszínpadon, pótlólago-
san egy-egy szállítópódium került beépítés-
re, amely az –5. szint és a színpad között 2,4
t összsúlyig világítástechnikai vagy dekoráci-
ós elemek szállítását teszi lehetôvé. 
A felsôgépészetben többek között 81 db

díszlethúzó, 6 db panorámahúzó, valamint
100 db ponthúzó került beszerelésre.

A Bosch Rexroth cég saját próbapadjain ha-
tározta meg azokat az erôket, amelyek ezen
hajtások különbözô mozgatási folyamatai
közben felléphetnek. A legnagyobb erôk ál-
talában maximális terhelés mellett, emelés
közben történô vészleállítás során léptek fel,
ezek alapján kellett méretezni a hajtáslánc
összes szerkezeti elemét.
A ponthúzók kötelei a zsinórpadláson el-

helyezett terelôgörgôs kocsik segítségével
szabadon elhúzhatók, ezáltal igen egyedileg
alkalmazhatók.
Az új színpadgépészet kiváló lehetôsége-

ket kínál a világítástechnika telepítéséhez, így
a színpadkép tökéletes bevilágításához:
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A zenekari árok elrendezése
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Fény elölrôl:  portálvilágítási híd és portál-
tornyok
Fény oldalról: vízszintesen és teleszkopiku-

san mozgatható oldalfények, világítási csô-
tartók, a munkakarzatok korlátjai
Fény hátulról: függôlegesen mozgatható

világítási hidak és tartók, valamint rögzítési
lehetôség a karzatokon
Fény fentrôl: 3 db vízszintesen mozgatható

világítási híd 3-3 világítási szinttel, 2 db víz-
szintesen mozgatható világítási híd 5-5 világí-
tási szinttel; mindezek motoros kábeldobo-
kon keresztül láthatók el villamos energiával.

A színpad hátsó zónája
A színpadtorony mögött kialakított, alacso-
nyabb belmagasságú színpadzónában felül
36 db mûemlék harang került felfüggesztés-
re, amelyeket egy – nagyméretû klaviatúrá-
val rendelkezô – központi játszóasztal segít-
ségével megkondíthatnak, vagy pedig a
klasszikus harangjáték módjára, kötelek meg-
húzásával egyenként is mûködtetnek. Ezen a
területen 12 db további díszlethúzó egység
van beszerelve.
A színpadi süllyedôk mögött két lógódísz-

let-tároló került beépítésre. Mindkét tároló
20 raktárpolccal rendelkezik felgöngyölt
díszletek, függönyök elhelyezéséhez. Amikor
a színpadon szükség van valamelyikre, akkor
a díszlettároló a megfelelô polcot színpad-
szintre emeli, és a díszlet kivehetô. Mind-
egyik tároló tetején egy-egy világítási hidat

képeztek ki. Ezek a hidak a díszlettárolók se-
gítségével emelkednek a kívánt helyzetbe,
ahol rögzítik azokat. Ezeket a világítási hida-
kat a színpadi ellenfények létrehozásához és
háttérvetítésekhez használják. 
Az elülsô tároló pódium a színpad alatt,

több szinten lévô díszletraktárak és a színpad
közötti díszletszállítást szolgálja. A kétrészes
hátsószínpadi biztonsági vasfüggöny le -
eresztve lehetôséget biztosít, hogy a hátsó-
színpadon munkálatok folyhassanak, amíg a
fôszínpadon próbát tartanak. 

Hátsószínpad / beszállítási
terület
A hátsószínpadon 7 db kiegyenlítô süllyedô-
pódium került beépítésre, amelyek ugyan-
olyan méretûek, mint a színpadi süllyedôk.
Itt találhatók a színpadi kocsik is. Amikor
ezekre a fôszínpadon szükség van, felemelik
a kiegyenlítô pódiumot, és a hátsószínpad is-
mét egy összefüggô síkot alkot.
A színházban szükséges összes anyag be-

és kiszállítása az épület északi oldalán törté-
nik, általában tehergépkocsikkal és többnyire
konténerekben.
Mihelyt a tehergépkocsi rakodási helyzet-

ben van, kinyílik a hátsó szállítópódiumhoz
vezetô külsô kapu. A konténerrakodó szerke-
zet karjai kicsúsznak a konténer alá, azt fel-
emelik és ráhelyezik a pódiumra. Innen szál-
líthatják el a konténert a színpadra vagy vala-
melyik alsó konténerraktárba.
A díszletszereléshez, de színpadi használat-

ra is, a hátsószínpadon 21 db díszlethúzó áll
rendelkezésre.

Egyéb hajtások
A hátsószínpad alatt, egy raktárban parkol a
forgószínpadkocsi és a táncpadlókocsi. Ezek
a színpad-kocsik szükség esetén – a lesüly-
lyesztett pódiumok és logódíszlet-tárolók fe-
lett – a színpadra gördíthetôk és felemelhe-
tôk.  Ezek a nagyméretû kocsik, a kisebb mé-
retû színpadkocsikhoz hasonlóan önjárók,
vagyis a hajtás, az akkumulátorok és a vezér-
lés a kocsikba van integrálva. 

Hidraulikaállomás
Már a tervezés során kiderült, hogy a hidrau-
lika az ideális hajtás a színpadi süllyedôk, a
logódíszlet-tárolók, az elülsô és hátsó szállí-
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tópódiumok, a vasfüggöny, a portálhíd és a
füstelszívó számára. Az oroszországi elôírá-
soknak megfelelôen a teljes hidraulikus rend-
szer a színpadszint alatti területen került el-
helyezésre. A hidraulikus tápegységet az ösz-
szes színpadi pódium együttes mûködtetésé-
re méretezték.

Vezérlés
Az elsôsorban szcenikai célra használt hajtá-
sok számára a legújabb generációjú SYB
2000 típusú színpadvezérlô berendezés ke-
rült alkalmazásra. A rendszerbe integrált
összes felsô- és alsógépészeti hajtás bárme-
lyik vezérlôpultról – akár egyedi, akár cso-

portos üzemben – mûködtethetô. A vegyes
csoportok (pl. süllyedôk és húzók) számára
az integrált szinkronvezérlés – a tényleges
pozíciók állandó ellenôrzésével – bonyolult
színpadképváltozások esetén is biztonságos
üzemet tesz lehetôvé. Mindegyik kezelôpult
lehetôséget nyújt kézi vezérlésre vagy a
mozgatási folyamatok programozhatóságá-
ra. Valamennyi pult, valamint a rendezôi
számítógép is egymástól függetlenül mûkö-
dik, így míg az egyik helyen adatbevitel tör-
ténik, addig a másik helyen mozgatások is
kivitelezhetôk. Összességében a színházban
kb. 400 tengely a SYB 2000-es rendszeren
keresztül, valamint további 200 tengely a

PLC szabályzó rendszeren keresztül irányít-
ható.

Wolf-Guido Patten
Bosch Rexroth – Lohr am Main

(A német nyelvû cikk a Bühnentechnische
Rundschau 2012. februári számában

jelent  meg.)
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A Bolsoj fôbb színpadgépészeti
berendezései

Hidraulikaállomás
50 000 literes olajtartály
Szivattyú állomás 700 kW összteljesít-
ménnyel
Akkumulátor állomás: 13 000 liter 
Nitrogén telep: 58 500 liter gáz
Max. üzemi nyomás: 180 bar
Max. aktív olajmennyiség: kb. 9000 l/perc

Színpadi felsôgépezet
Díszlethúzó: 123 elektromechanikus haj-
tásegység (1000 kg teherbírás, max. 1.8
m/s sebesség, max.26,5 m emelômagas-
ság)
Ponthúzó: 100 elektromechanikus hajtás-
egység (1000 kg teherbírás, max. 1.8 m/s
sebesség, max. 28,4 m emelômagasság)
Fôfüggönymozgatás (bayreuthi és görög
rendszerû)
Színpadi világítási híd
Színpadi világítási torony 2 db
Színpadi világítási tartó, gépi mozgatással
(2 ill. 3 szintes)
Mikrofonbefüggesztés 35 db (motorikus)
Függôlegesen és vízszintesen állítható, ol-
dalsó világítási tornyok 10 db
Hátsószínpadi díszlethúzók 12 db
Kábelcsévélô motor 14 db
Világítási csôtartó 17 db
Biztonsági vasfüggöny fôszínpadon és hát-
sószínpadon

Színpadi alsógépezet
Süllyedô pódiumok: 7 db kétszintes, dönt-
hetô padlóval, mindegyikben 17 csapda-
fedéllel (22 m széles, 3 m mély, önsúly kb.
70 000 kg, max. 0,7 m/s sebesség, 16 m
emelômagasság)
Lógódíszlet raktár emelô, mindegyik 20
polccal, tetejükön világítási híddal
Zenekari süllyedô 5 db
Mozgatható zenekari mellvéd
Dönthetô elôszínpad
Szállító pódiumok 4 db (egyik konténer-
szállító)
Kiegyenlítô pódiumok a hátsószínpadon
7 db
Kiegyenlítô pódium a hátsószínpad nyílá-
sánál
Kiegyenlítô pódium dönthetô burkolattal
2 db
Ferdére állítható padlóburkolat a színpad
két oldalán
Táncpadlóval borított színpad kocsi (18 m
széles, 21 m mély)
Színpad kocsi forgószínpaddal
Színpad kocsik 7 db (18 m széles, 3 m
mély)
Felvonó a színpadon: 2 db.
Mobil súgódoboz

Egyéb berendezések
Harangjáték 36 haranggal és orgona 31 re-
giszterrel
Összeépíthetô hangvetô kagyló

Hidraulikus rendszer részlet

Színpadgépészeti berendezések metszeti rajza



TEREMAKUSZTIKA

A Bolsoj Színház újbóli megnyitása ünnep volt a Müller-BBM cég akusztikusai és médiatechnikusai számára
is 2011. október 28-án. 2005 óta folyamatosan nyomon kísérték a rekonstrukciót. A színházterem eredeti-
leg kitûnô volt, de a sok át- és hozzáépítés miatt elveszett eredeti hangzása. A szakembereknek az akusz-
tika helyreállítása és továbbfejlesztése volt a feladata. Az interjú Jürgen Reinhold projektvezetôvel és
munkatársával, Andreas Wagnerrel készült.

megújult akusztikája
A Bolsoj színház

Az akusztika javítására tett lépésekrôl



Jürgen Reinhold és csapata már sok világhírû
színház rekonstrukciójában vett részt, többek
között a velencei La Fenice operaház vagy a
nápolyi Teatro di San Carlo épületének felújí-
tásában. A Bolsoj viszont különleges kihívást
jelentett. A 150 éves épületet – a színházte-
rem és a mûemléki terek kivételével – szinte
teljesen visszabontották a tartófalakig, az
eredeti épületet hat alagsori szinttel bôvítet-
ték ki, és az egészet új, 25 m mély alapokra
helyezték. A színház hasznos kubatúrája kö-
zel a duplájára nôtt. A színháztermet a XIX.
századi pompájában kellett helyreállítani, az
volt a cél, hogy a zenekar, a kórusok és az
énekesek is ugyanolyan tisztán és csodálato-
san legyenek hallhatóak, mint annak idején.
Az eredeti hangzás ugyanis az évtizedek alatt
eltûnt. Mindkét célkitûzést: a mûszaki és épí-
tészeti modernizálást, valamint a mûemléki
és hangzásbeli rekonstrukciót szem elôtt kel-
lett tartani az igen összetett akusztikai terve-
zési munka során. 

A projekt
A színházterem jelentôs építészeti változtatá-
saira és a legtöbb akusztikai romlást elôidézô
beavatkozásra a XX. század elején került sor,
amikor a szovjethatalom a színháztermet
pártkongresszusok céljára átalakította. A fel-
újítás során a szovjetéra maradványait távolí-
tották el. A sarló és kalapács helyére a cári
korszak kettôs sasmadara került vissza. A régi
pompát kellett helyreállítani a szigorú
mûemléki követelmények betartásával, úgy,
hogy ezzel egyidejûleg a legmodernebb esz-
közökkel az akusztikát és a színpadtechnikát
korszerûsítsék. „Ilyen, a részletekre ennyire
ügyelô restaurálást még nem láttam” – mond-
ja Reinhold. A Bolsoj színháztermének resta-
urálása során nagyon sok megváltoztathatat-
lan adottság volt, amelyek az elérhetô akusz-
tikai eredményt befolyásolták. Ilyenek voltak
a nézôtéri patkó alapméretei, a sorok száma,
a helyiség magassága, a felületetek és a

proszcénium kialakítása. Mindezek ellenére
adódtak az akusztikai tervezés során olyan le-
hetôségek, amelyeket döntô mértékben ki
lehetett használni az akusztika optimalizálá-
sához. Szoros együttmûködésben a restaurá-
torokkal és nagy odafigyeléssel a mûemléki
jellegre, a nagy színházteremben a tervezôk
nemcsak helyreállították az eredetei, kiemel-
kedôen jó akusztikát, de még tovább is tud-
ták fejleszteni. Azonnal szembetûnnek a ha-
tékony változások: a földszinti terület mere-
dekebb emelkedése (5%-ról 8%-ra) és a szín-
pad megemelése (65 cm-rôl 100 cm-re).
A nagyobb zenekari árok iránti igényt úgy ol-
dották meg, hogy az elôszínpad ívét kb. 1,5
m-rel hátrább tolták, és kialakítottak egy
színpad alá benyúló területet. 
A zenekari árok alá a szovjet idôszakban

beépített betonaljzatot eltávolították. Mo-
dern színpadgépészet segítségével a zeneka-
ri árok alapterülete és mélysége változtatha-
tóvá vált, a különbözô zenekari létszám és

akusztikai elvárásoknak megfelelôen optimá-
lisan alakítható. Az elôszínpad alá benyúló
rész – tolható falelemek segítségével – igény
szerint használható vagy lezárható. Az erede-
ti állapot szerint a zenekari árok fapadlója alá
ismét egy nagy üreges tér került, az ún. cas-
sa acustica. A tömör fából épített, kettévá-
gott hordó formájú cassa acustica a zenekari
árok teljes szélessége alatt helyezkedik el, és
rezonánstestként mûködik, amely a mély
frekvenciákat erôsíti fel. 
Az elsô lépések egyike volt, hogy az utólag

beépített földszinti betonfödémet eltávolí-
tották. Akkor erre a lemezre mereven ragasz-
tották rá a faparkettát. Most ismét egy 2,5 m
magas rezonanciatér fölé épített, filigrán fa-
szerkezet alkotja a teljes zsöllye padlóját. A fa
padlózatnál a zenekar hangzása érezhetô
rezgéseket vált ki, ami az akusztikai élményt
még közvetlenebbé teszi. Emellett a földszint
meredekebb lejtése javítja a jobb hangellá-

tást, a nézôk számára javítja a színpad belát-
hatóságát.
Mind a hat páholyszinten megtartották a

mûemlék fa tartószerkezetet, ahol szükséges-
sé vált, ott meg is erôsítették. Mivel a páho-
lyok és karzatok mellvédje igen könnyû fa- és
papírmasé szerkezet, így most már a karza-
tok nézôi is élvezhetik a lágy, de érezhetô, a
zenekar hangzásából kiinduló rezgéseket,
ami az „élô” elôadás nagyon fontos eleme. 

A fontos részletek:
fa és textilek  
A restaurátorokkal egyetértve, ahol csak le-
hetett, megtartották a régi tömör faanyago-
kat. Ahol szükségessé vált, ott új, akusztikai-
lag egyenértékû faanyagokat építettek be. Ez
azt jelenti, hogy az orosz színháztermekre
vonatkozó szabványok szerinti, igen jó minô-
ségû fenyôt használtak fel. Ezt az ún. Klang-
holz fát tradicionálisan a hangszerkészítésnél
alkalmazzák. Az akusztikailag ideális, vertiká-

lis irányban konvex módon hajló mellvédfe-
lületek és a díszítôelemek gazdagsága diffúz
hangvisszaverôdést eredményez. A felületek
hibáit restaurálták, a díszítéseket szükség sze-
rint a régi minták alapján újragyártották.
A páholyokban, a nézôk mögött elhelye-

zett függönyök – mint hangelnyelô felületek
– igen jelentôs mértékben befolyásolják az
akusztikát. Mivel a Bolsoj korábbi akusztikája
nagyon száraz volt, alacsony volt az utózen-
gési idô, megpróbálták a hangelnyelô felüle-
teket – többek között ezeknél a függönyök-
nél is – csökkenteni. Ennek érdekében labor-
vizsgálatokat végeztek a különbözô függöny-
mintákkal. De a restaurátorok esztétikai és a
tûzvédelemi elvárásai miatt ezen a területen
nem sikerült változást elérni. Ehelyett a kü-
lönbözô textilborításokat, mint például a cá-
ri páholyban és a proszcénium páholyban az
összes karzat párnázásait akusztikailag opti-
malizálták. 
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A székek további hangelnyelô felületet ké-
peznek. A Bolsoj nézôtere – a színházakra
nem jellemzôen – különálló székekkel van fel-
szerelve, melyeknek fa karfája és háttámlája
van, csak az ülôfelületük párnázott. A mûem-
léknek számító székek igen kedvezô hangel-
nyelô tulajdonságait a rekonstruált székeknél
tovább tudták javítani modern habtöltô
anyagokkal és huzatokkal. 
A mai komfort- és higiéniai követelmé-

nyeknek megfelelôen szellôztetôberendezést
építettek be. A gyakorlatilag láthatatlan
rendszer ma az összes földszinti és karzati né-
zô számára ideális klimatikus körülményeket
teremt, mindezt olyan csendesen, hogy
mûködése a terem akusztikai minôségét nem
befolyásolja. 

A zenekari kagyló 
Szimfonikus zenekari mûvek színpadon tör-
ténô elôadásához nagyméretû zenekari
kagylót terveztek. A tervek szerint egy
nagyzenekar kórussal együtt is elfér ebben
az elemekbôl összeépíthetô kagylóban. Ek-
kor a zenekari árkot a földszinti nézôtér
szintjére emelik, és egyéb tartozékokkal sze-
relik fel. A zenekari kagyló 16,2 m maximá-
lis magasságával (a színpadnyílás magassá-
gának megfelelôen) optimális akusztikai
csatolást hoz létre a kagyló és a színházte-
rem között, valamint 4500 m3 térfogat-nö-
vekedés érhetô el. A falelemek felsô harma-
dában elhelyezett vízszintes hangvetôk to-
vább növelik a refle xió kat, a zenészek job-
ban hallják egymást. A szokásos zenekari
kagylókkal szemben ez a speciális kagyló
egyedülálló, horizontális elemekbôl áll, me-
lyeket a színpadgépészet ponthúzóival füg-
gesztenek be. A megnyitón a – Bolsoj Szín-
ház kitûnô akusztikájától elragadtatott – Mi-
lánói Scala zenekara játszott Daniel Baren-
boim vezényletével. 

Színpadi akusztika
A legmagasabb elvárásoknak kellett megfe-
lelnie a színpadtechnikai berendezéseknek is,
beleértve a színpadvilágítást is. Az alapos ter-
vezésnek és az akusztikai többlépcsôs köztes
átadás-átvételeknek köszönhetôen a szín-
padgépezetnél is igen alacsony zajszintet si-
került elérni.
Egészen más a helyzet a színpadvilágítás-

sal. Hatalmas összegekért nagy mennyiség-
ben vásároltak „modern fénytechnikát” ami-
nek – a fényvetôk zaja miatt – az akusztiku-
sok nem örültek. Az intelligens fényvetôk és
színváltók igen kedveltek a modern színházi
gyakorlatban. Reinhold és Wagner urak véle-
ménye szerint ezek a kizárólag hûtôventilá-
torral mûködô eszközök akusztikai szem-
pontból igen nagy zajforrást jelentenek. 
A Bolsojban több mint 100 nagy fényerejû

mozgófejes fényvetôt és ugyanennyi színcse-
rélôt szereltek fel. Minden egyes világítótest
kb. Lw = 50 dB(A) zajt kelt, ami több mint a
Bolsoj nézôterének teljes – 80 000 m3/h leve-
gôt megmozgató – klímaberendezésé. Az
akusztikusok és a nézôk csak remélhetik,
hogy hamarosan átállhatnak a LED technoló-
giára, hogy a jelenleg a színpadon hallható,
elfogadhatatlan alapzaj megszûnjön.

A föld alatti Beethoven terem
A színházépület elôtti tér alatt egy új rendez-
vénytermet, a Beethoven termet hozták lét-
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re. A magasságban állítható pódiumokra épí-
tett fapadlózat segítségével ezt a föld alatti
termet sokféleképpen használhatják: lehet
zenekari próbaterem, kamarazenekari terem
vagy a Nagyszínház elôcsarnoka. Részletes és
rugalmas akusztikai koncepciókat dolgoztak
ki a különbözô hangzásbeli követelmények-
re. A magasságban állítható pódiumok, mo-
bil elválasztófalak és -függönyök optimalizál-
ják a tereket és felületeket, ezáltal a terem
akusztikáját hozzáigazítják az aktuális ese-
ményhez. A koncertterem elhelyezkedése az
épület elôtti tér alatt és a fôépület új, mé-
lyebb alapozása viszont új, akusztikailag za-
varó tényezôt jelent a moszkvai metró miatt.
Két, a színház közvetlen szomszédságában
lévô metróvonal rezgéseket kelt az épület
alapjába, melyek ún. másodlagos levegôrez-
gésként hallhatóvá válnak.
Számos, az új alapozás elôtt és után elvég-

zett rengéstechnikai mérés alapján egy sor
zajvédelmi megoldást alkalmaztak a színház-
terem és a hangversenyterem metró által
okozott rezgése ellen, úgy, hogy ezek a szín-
házlátogatók számára nem érzékelhetôk. Ne-
héz, elasztikusan elhelyezett falak, speciálisan
felfüggesztett mennyezeti konstrukciók és
úszó betonfelépítmények védik az új hang-
versenytermet és a színháztermet a metró
rezgése okozta zajoktól. Az óvintézkedések
utolsó lépésére 2011 végén került sor a met-
rósínek rugalmas rögzítésével, annak érdeké-
ben, hogy a rezgések keletkezését már a for-
rásnál csökkentsék. 

Elektroakusztika és média-
technika – hightech a pompás
épületben 
A helyreállítás során az épületet a legmoder-
nebb audio- és videotechnikával szerelték fel.
Központilag vezérelve az összes kép- és
hangprodukció rögzíthetô és lejátszható a kí-
vánt helyszínen. A Müller-BBM által tervezett
rendszer a színházterem mellett öt további
rendezvénytermet, három balettpróbaszín-
padot és a nagy színházterem fölött lévô –

rendezvényekre is használt – próbaszínpa-
dot, valamint a föld alatti hangverseny- és
próbatermet látja el. 
Komplexitása ellenére különösen kezelô-

barát az új audio- és videotechnikai rendszer.
Maguk a mûvészek is könnyen megtalálják
és lejátszhatják a központi szerverrôl a zenei
és videofelvételeket próbákhoz vagy elôadá-
sokhoz. Mindezt úgy, hogy minden hangsu-
gárzót és projektort a színházépület adottsá-
gaihoz válogattak ki. Összesen 400 km ká-
belt szereltek be. Gondoltak a helyszíni rá-
dió- és tévéközvetítésekre is mûholdas és
üvegszál optikás csatlakozásokkal.   

Az eredmény 
A tervezett és megvalósított átalakítások az
akusztikai minôség igen jelentôs mértékû ja-
vulását eredményezték. Ezt karmesterek,
énekesek, zenészek, színházi szakemberek és
színházkedvelôk egyaránt megállapították.
Az UNESCO által megbízott akusztikusok is a
többnapos vizsgálatuk után a legjobb ered-
ményt állapították meg A rekonstrukció elôt-
ti igen száraz, vattaszerû hangzással szem-
ben jóval hosszabb utózengést értek el. Az
eddigi „akusztikai lyuk” a földszinti területen
megszûnt. A hangzás nagyon tiszta, telt és
élénk lett. Az óriási zenekari kagyló által ma a
Bolsoj egy nagy hangversenyterem kvalitása-
ival is rendelkezik.   
Reinhold és csapata a projekt zárásakor

örült a zenekari intendáns Alexander Shanin
dicsérô szavainak: „Mindenki szkeptikus volt,
hogy milyen lesz a terem hangzása a rekonst-
rukció után. De amikor a többéves szünet után
a zenekar elôször szólalt meg, a hangzás cso-
dálatos, tiszta és precíz volt.”

„Az volt a legszebb pillanat, amikor hat év
intenzív munka után az énekesek és zenészek
ragyogó arcát és óriási örömüket megláttam
az elsô próbán.” – foglalta össze a projektet
Jürgen Reinhold.

(A Bühnentechnische Rundschau
2012. februári számában megjelent

cikk alapján)
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Most érkeztél a vívóedzésrôl, sokan
ismerik öttusázó sikereidet, de hogy
kerültél kapcsolatba a színházzal?

1943-ban, a háború közepén, még óvodába
jártam. Egyszer kiválasztottak az öcsémmel,
és egy délelôtt elvittek a Fôvárosi Operett-
színházba a Latyi Matyi címû elôadásra. Lata-
bár Kálmán volt a fôszereplô, aki mint furfan-
gos cukrász, behozott egy nagy tálca mi-
nyont, amit szétdobált a közönségnek, hoz-
zánk is feldobott kettôt. Azt mondtam ma-
gamban, milyen jó hely a színház, ahol mi-
nyonnal dobálóznak. Ez volt az elsô találko-
zásom a színházzal.
A nagymamám is nagyon szerette a színhá-

zat, fôleg a népszínmûveket. Az összes nótát,
régi slágert tudta. Minden héten eljött hoz-
zánk, és megtanított ezekre. Én zongorán ját-
szottam, úgy, ahogy a színházban, ô pedig
mindig elmesélte a darabot. Aztán elvittek –
már iskolás voltam – a Háry Jánost nézni.
Amikor az elsô részben Háry János eltolja a
házat Muszkaországból, hogy Mária Lujza ki
tudjon jönni, akkor elkezdtem kiabálni: „Lá-
tom, hogy kereke van!” Hát azóta az a dol-
gom, hogy ne tegyék ezt szóvá. Valóban a
színház mindig vonzott, bár a családom egy
tisztességes építész család: nagyapám, apám,
nagybátyám, öcsém mindenki építész.

Te Budapesten végeztél a Mûszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán?

Itt jártam egyetemre, nappali tagozatra.
1956-ban érettségiztem, és még abban az
évben fel is vettek. Szeptembertôl rövidített
elsô évet végeztem, ugyanis a forradalom
miatt nem volt oktatás február végéig. Az
egyetem mellett öttusáztam, válogatott
sportoló lettem. Emiatt elég sok órát mulasz-
tottam, de mindent megrajzoltam, és a vizs-
gákon is tudtam. Annak idején a KISZ osztot-

ta el, hogy ki hova mehet dolgozni. Éppen
edzôtáborban voltam, amikor elosztották az
álláshelyeket. Engem kihelyeztek a MÁV Cell-
dömölki Pályafenntartási Fônökségére épí-
tésznek. A Németvölgyi úton laktunk, és az
ablakunkból rá lehetett látni a Várra, ahol a
palota újjáépítése folyt. Mondtam, ott aka-
rok dolgozni. Megkerestem a kivitelezô cé-
get, ahol nagy örömmel fogadtak, de mond-
ták, kvótarendszer van, nem tudnak felvenni,
szerezzek egy kvótát. Egy hétig jártam a mi-
nisztériumokat, végre találkoztam egy kollé-
gával, akit elektromérnök létére a Mályi Tég-
lagyárba helyeztek. Cserélni tudtunk, ô ment
a MÁV-hoz, én meg mehettem az építés-
ügyhöz. Így szerzôdhettem a 41. Állami Épí-
tôipari Vállalathoz, a Középületépítô Vállalat
elôdjéhez. 
Akkor kötelezô volt a kétéves termelési

gyakorlat. Gyakorlatot szerezni nagyon hasz-
nos dolog volt. (Apámat is elküldte a nagy-
apám vidékre, kômûvesként dolgozni egy fél

évre.) Én szerencsére felkerültem a Várba, a
palota újjáépítéséhez beosztott építésvezetô-
nek. Ott az ország legjobb fômûvezetôje,
Drescher Rezsô (Rudi) mellett dolgozhattam.
Nagyszerû ember volt (erre majd visszaté-
rek). Nagyon sok mindent tanult ott az em-
ber. 
Közben beiratkoztam a Népmûvelôdési In-

tézet színházrendezôi, irodalmi csoport veze-
tôi képzésére, melyet elvégezve B kategóriás
színházrendezôi végzettségem is lett. Fiatal
legény koromtól kezdve jóban voltam az Árva
családdal, ahol két fiú és a két leány volt. Az
egyik húggal összeszerelmesedtünk, a másik
viszont a Balettintézetbe járt. Árváéknak nagy
lakásuk volt, és mindig ott buliztunk. Rajtuk
keresztül megismertem azt a balettintézeti
évfolyamot, amelyet késôbb Eck Imre levitt
magával Pécsre. Ez úgy történt, hogy Aczél
elvtárs eltökélte, hogy még egy balettegyüt-
test csinál az országban, kinézte ehhez az Eck
Imrét1. Aczél, mint baranyai országgyûlési
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Borsa Miklós építész 42 évig volt a Magyar Állami Operaház
fômérnöke, mûszaki igazgatója, levezényelte az Opera re-
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Beszélgetés Borsa Miklóssal 

A hatodik tusa –az Opera
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A kibontott színpadtorony, 1981



képviselô, a Pécsi Nemzeti Színházat szemel-
te ki magának. Leküldte Ecket Pécsre azzal a
végzôs balettévfolyammal, amellyel én na-
gyon jóban voltam. Mindenkinek kötelezô
volt lemenni, így alakult meg a Pécsi Balett. 
Eck különbözô elképzelései nagyon tet-

szettek nekem. Amikor lejárt a gyakorlati idô
a Várban, kérdeztem Ecket: nem lehet-e ve-
lük dolgozni valahogy, díszletet tervezni,
vagy mást csinálni? Szerencsém volt, mert
éppen akkor kerestek szcenikai vezetôt. A Pé-
csi Nemzeti Színházban lettem szcenikai ve-
zetô, a darabkiállításokat kellett vezetnem.
Terveztem díszletet is, és az elôadásokat ne-
kem kellett bevilágítani. Beleestem, mint Pi-
látus a krédóba. 
Akkor már volt valami fogalmam a szín-

házról. Ugyanis Varga Mátyás2, a Nemzeti
Színház Kossuth-díjas díszlettervezôje közel
lakott hozzánk, a lányát édesanyám tanította
németre. 56-ban, amikor nem volt oktatás az
egyetemen, elmentem a Matyi bácsihoz,
hogy tanítson engem színházul. Varga Matyi
bácsinál lettem famulus, ezt az egyetem mel-
lett csináltam éveken keresztül. Nagyon sok
mindent lestem el mellette, sok próbát vé-
gigültem, és még a régi, Blaha Lujza téri
Nemzetiben jó néhány bemutatóban tevé-
kenykedtem. 
Pécs nagyon jó iskola volt, mert 17 bemu-

tató volt egy szezonban. Opera, operett,
próza, balett. Szerencsémre volt ott egy na-
gyon nagy tudású, alacsony emberke, Né-
meth Antal, a Nemzetibôl kirúgott igazgató.

Operákat rendezett, valamiért engem a szár-
nyai alá vett, és több (Álarcosbál, Don Car-
los, Aida stb.) rendezésénél megint ott sün-
dörögtem. Bár megvolt a konkrét feladatom,
én mindig több lében voltam kanál. 
Egyszer csak jött egy telefon. Az elôzmé-

nyéhez azt kell tudni, hogy amikor még Bu-
dapesten sportoltam, reggelente a Sport-
uszodában edzettem. A mûugrótorony mö-
gött lehetett kimenni a Mûvész Sportkör te-
niszpályájához. A Sportkör elnöke Malonyai
Dezsô volt. Dezsô minden reggel lent volt, és
nagyon vigyázott a kondíciójára, ezért sokat
medicinlabdáztunk. Addigra már kijártam
Varga Matyi bácsi iskoláját, éppen végeztem
az egyetemen, kérdeztem Dezsôt – akkor a
Vígszínház gazdasági igazgatója volt –,
nincs-e valami álláslehetôség náluk. Azt
mondta, hogy fél évvel korábban vette fel
Óvári Gyôzô3 fômérnököt, aki nagyon be-
vált. Eltelt egy pár év, már Pécsett voltam,
amikor ismét találkoztam vele, akkor már a
Nemzeti Színház igazgatója volt. Rám né-
zett, és azt mondta: elfelejtettem szólni ne-
ked, mert régen nem láttalak, a Nemzetibe
most vettem fel egy fômérnököt, úgy hívják
az illetôt, hogy Ölveczky Miklós4. 
Én maradtam Pécsett, és egyszer csak Öl-

veczky telefonált. Megkeresték az Operából,
mondta, mert fômérnököt keresnek, de ô
nem akar a Nemzetibôl (a késôbbi Magyar
Színház) elmenni, mert benne akar lenni az
új Nemzeti Színház építésének elôkészítésé-
ben. Ajánlja, jelentkezzem én az Operaház-
ba. Az Operában akkor Szirtes György volt a
gazdasági igazgató, aki nagyon-nagyon ér-
tett a színházhoz. Őt az Operaház igazgató-
ja, Nádasdy Kálmán csalta el az Operettszín-
házból. Szirtes azzal a feltétellel volt hajlandó
1962-ben az Operába átmenni, ha viheti
magával mûszaki vezetôjét, Rajnai Sancit.
(Rajnai, aki autodidakta, de nagyon jó szín-
házi ember volt, pár év múlva idegileg kibo-
rult a feladattól és a felelôsségtôl, elment az
Operától.) Távozása után írtak ki pályázatot a
fômérnöki állásra. Harminckét jelentkezô volt
velem együtt. A mintegy háromnegyed órás
felvételi beszélgetésen Szirtes és helyettese,
dr. Bodóczy József faggattak arról, hogy mit
tudok, honnan jöttem stb.
Úgy tûnt, engem választanak, de át kellett

mennem még Nádasdy Kálmán igazgató-
hoz, aki fantasztikusan nagy tudású, zseniális
rendezô is volt. Nádasdy semmit nem értett
a mûszaki dolgokhoz. Nem is volt rá szüksé-
ge, mert mindig rábízta magát Oláh Gusz-
távra, akivel sokat dolgoztak együtt. Körülbe-
lül negyedórát beszélgetett velem, kép-
zômûvészetbôl, építészetrôl, zenérôl. A vé-
gén felvette a telefont – ott voltam még a
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szobájában –, és azt mondta: Rendben! Ne-
kem vissza kellett mennem Szirteshez, és fel-
vettek. Ez az Operaház színvonalára, igé-
nyességére volt jellemzô – és ezt Tolnay Pali
bácsi teremtette ott meg a mûszakiak köré-
ben –, hogy Nádasdy Kálmán vette a fárad-
ságot, és lekáderezett egy leendô mûszaki
munkatársat, milyen affinitással rendelkezik a
színházhoz és a mûvészethez. 
Amikor 1964-ben felvettek, akkor derült ki,

hogy Schmidt Jánossal kettônket együtt vet-

tek fel. János – akinek nem volt még diplo-
mája, a gépész karra járt estin – a Csepel Vas-
és Fémmûvek hidraulikus karbantartó részle-
gének volt a fônöke. Az Operaház vezetôit
nagyon aggasztotta – Rajnait fôleg – a hidra-
ulika nagyon elhasznált állapota. Schmidtet
mint hidraulikus szakembert vették fel. El is
osztottuk mindjárt a munkát, hozzám került
a színpad, a díszlet, a szcenika a színpadi
mûszaki dolgozókkal, János pedig a ház üze-
meltetésével és a hidraulika kijavításával fog-
lalkozott. Azt gondoltuk elôször, hogy meg-
próbáljuk az elkopott alkatrészeket újra le-
gyártatni, de senki sem vállalta. János kicse-
réltette az összes csôvezetéket, tömítést stb.
mindent, ami kellett a hidraulikához, csak a
nagy, öntöttvas munkahengerekkel nem tu-
dott mit kezdeni, ezek legyártását senki sem
vállalta. Két és fél év múlva távozott, és
1967. október 1-jével én lettem a fônök. At-

tól kezdve egészen 2006-ig dolgoztam, ösz-
szesen 42 évet töltöttem az Operában. 

Ebben nagy szerepe volt, hogy értet-
tél a zenéhez is, ez különösen az ope-
rában alapkövetelmény.

Feltétlenül, ami azért volt fontos, mert a
mûszaki dolgozóknak általában – most a ve-
zetô beosztású mûszakiakra gondolok – nem
nagyon van respektje a mûvészeti vezetés-

nél. Amíg Tolnay Pali bácsi be nem lépett a
színházi életbe, jellemzôen az egy-két diplo-
más, három-négy nyelven beszélô, magasan
képzett intelligens, kulturált emberek voltak
a színházak mûvészeti vezetôi: igazgatók, fô-
rendezôk stb. Ugyanakkor a színházak tech-
nikai berendezése igen egyszerû volt, kézi
húzós zsinórpadlásból, kézzel kurblizott sze-
mélysüllyedôbôl állt. Ez meglehetôsen nagy
színvonalbeli és rangbeli különbséget ered-
ményezett. Bár a mûszakiak tisztességes, jó
szakemberek voltak, és meg is becsülték
ôket. Amikor bekerültem a színházba, fônöke
lettem az összes mûszakinak, és többek kö-
zött a legendás színpadfelügyelônek, Pill Pis-
tának, aki Oláhnak volt az egyik legjobb em-
bere. Mindjárt az elején kiderült, hogy négy
polgárit végzett (ez ma nyolc általánosnak
felel meg), és ô ott akkor a munkásarisztok-
ráciát képviselte.

Az operai karrieredben mérföldkô
volt az Operaház rekonstrukciója.

Az operaházi világhírû hidraulikáról – 1934-
ben, az Operaház 50 éves évfordulójáról ki -
adott évkönyvben – az olvasható, hogy a hid-
raulikát Andrássy Gyula nagy szeretettel gon-
dozza, de a matuzsálemi korú berendezés
már cserére szorul. A rendszer még több mint
40 évet dolgozott, és csak részlegesen halt
meg. Én is szerettem néha a felsôgépezetet és

a süllyedôket mûködtetni. 1968 nyarán pa-
naszkodtak, hogy miért van olyan nagy rés a
padlóban. A színpadmester azt válaszolta,
mert elôrehúz az egész utca. Az ötödik utca –
terhelés nélkül felemelve 1 m-re – 15 cm-t
dôlt elôre. A 4-4,5 m mélyen lévô öntöttvas
henger ennyire ki volt kopva. Az öntöttvas ri-
degen törik, magyarul nagyon nagy baj volt.
Ez volt a legjobban elkopott utca, és 1968-
ban Gáspár Károly, a szakszervezet munkavé-
delmi felügyelôje letiltotta a süllyedôk
mûködtetését. (A balett örült ennek, mert
végre nem volt többet rés a színpadon.) 
Az Operaház akkori vezetése abban speku-

lált, hogy kihúzzák a 100 éves évfordulóig a
régi épületben. Aztán majd az utódaik, két
ötéves tervre elosztva az anyagi terheket, új-
jáépítik az Operát meg a színpadot. Közben
azonban szaporodtak a baljós jelek. A felsô-
gépezet egyik munkahengerének végén le-
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törött egy hegesztett szem, de a díszlettartó
nem esett rá senkire. 1972-ben írtam meg
elsô levelemet, hogy ebbôl nagy baj lesz,
tenni kell valamit. Akkorra a vezetés is – fôleg
Szirtes – megértette a problémát. Akkor
kezdtünk a minisztériummal tárgyalni, elkez-
dôdött a tervezgetés. Külföldi szakirodalom-
ban láttam, hogy egy színpadgépezet-csere
minimum két évet igényel. Ha már az Ope-
rát emiatt be kell csukni, akkor az épület tel-
jes rekonstrukcióját is meg kellene csinálni.

Tehát ez a gondolat fokozatosan érlelôdött,
és aránylag hamar elfogadták. 
Akkor a MŰBER5 megbízta a KÖZTI6-t a re-

konstrukció tervezésével, ahol Siklós Mária
építészt jelölték ki felelôs tervezônek. Az Ope-
ra vezetése azonban egy nagy volumenû épí-
tészt hiányolt. Én azon a véleményen voltam,
hogy egy nagy kvalitású építész már volt itt,
úgy hívták Ybl Miklós. Munkáját meg kell
ôrizni, egy olyan precíz, szorgos tervezôre
van szükség, aki elvégzi a sziszifuszi munkát.
Marival egy funkcióvizsgálatot csináltunk,
hogy mi fér be az Operába az új szabványok,
építési elôírások szerint. Kiderült, hogy a var-
rodáktól kezdve sok minden nem helyezhetô
el az épületben, tehát üzemházat kell építeni.
Külföldön erre voltak már példák. Felmerült,
hogy ha az Operát csak a 100 éves évfordu-
lón csukjuk be, addigra az Erkel Színházat
olyan állapotba lehet hozni, hogy be tudja fo-
gadni a társulatot, de akkor is szükség van
egy üzemházra. Telket kerestünk, olyan he-
lyen, ahol alagúttal lehet csatlakozni az épü-
lethez. (Ennek szakmai oka van, mert nem le-
het egy énekest vagy egy hangszeres zenészt
annak kitenni, hogy télen kimenjen a hideg-
be, hóba.) Nem volt más választás, mint az
üzemház mai telke, amelynek 13,5 m-es ut-

cafrontja és 40 m mélysége elég sok problé-
mát okozott. Ezekkel Siklós Mária sikeresen
megbirkózott a tervezés során. 
Közben az Opera tervezése is elindult, azzal

a feltétellel, hogy az Ybl tervezte mûemlék ré-
szeket megtartva, tökéletesen legyenek felújít-
va. Az üzemi részen azonban a tartófalakon kí-
vül nem maradt meg semmi. Minden héten
összejöttünk az Operában, Mikó András fôren-
dező, Csikós Attila díszlettervezô meg én, és
megbeszéltük Vajda Ferenccel és a KÖZTI ter-

vezôivel, hogy milyen színpad kéne. Ez alapján
vázlatok születtek a színpadtechnikára, azokat
a következô héten újra átbeszéltük. A végén ki-
alakult egy nagyon jól sikerült megoldás.
(A mûemlék épületben oldalszínpadot nem le-
hetett építeni.) Ez egy hosszú folyamat volt.
Az Erkel Színházat is szerettük volna bôvíte-

ni. A színház mögött lévô telek egy részét el-
kértük a fôvárostól, arra akartunk egy kiegé-
szítô üzemi épületet építeni, amibe átme-
gyünk addig, amíg az Opera be van zárva.
Még mindig két ötéves tervben gondolkoz-
tunk. 1980-ra a tervet a KÖZTI elkészítette,
megvolt az építési engedély, a beruházó és a
kivitelezô, és megvolt rá a pénz. Addigra Mi-
hály András lett az Opera igazgatója, aki vi-
szont azt mondta – és ebben igaza volt – szó
sem lehet róla. Ő nem engedi az Erkelt meg-
bontani – oldalt kellett volna a színpad felé
utat vágni –, mert ha az Opera mégsem bírja
ki, és becsuk, akkor Erkel sincs, és az Opera
sincs. A próféta beszélt belôle, mert két héttel
késôbb teljes mértékben letiltották az Operát. 
Akkor már minden évben át kellett vizsgál-

ni a színpadgépezetet, mert veszélyesnek
ítélték. Közben, még 76-ban, történt egy na-
gyon súlyos baleset is. Az alsógépezet már
nem dolgozott, a felsôgépezet fal mellett ál-

ló munkahengerei közül az egyik szétrepedt.
Spriccelt a víz, és a nehéz rácsos díszlettartó
ráesett egy ember vállára, aki súlyosan meg-
sérült. Villámgyorsan kellett megoldást talál-
ni az üzemeltetésre. Nyáron DEMAG emelô-
ket építettünk be a díszletek mozgatására.
Ferencsik János testvére volt az Alumínium
Tröszt vezérigazgatója, aki soron kívül alumí-
nium díszlettartókat gyártatott le. A baleset
következménye volt, hogy minden évben a
felsôgépezet tartószerkezetét is felül kellett
vizsgálni. 1980-ban ott voltam, amikor az
egyik nagy, 28 méter fesztávú tartót minta-
vétel céljából próbálták megfúrni. Az anyag
olyan kemény volt, hogy ez nem sikerült.
Azonban ugyanabban a szelvényben két mé-
terrel arrébb a fúró, mint a vajba beleszaladt.
Teljesen inhomogén volt a szerkezet, a stati-
kusok szerint semmit nem bírt. Le kellett
szedni róla minden terhet, az összes alumíni-
um díszlettartót leszereltünk, és ott álltunk
egy szabadtéri színpaddal. Át kellett költözni
az Erkelbe, szerencse volt, hogy az Üzemház
a 70-es évek végére elkészült. Ebben a szük-
ségállapotban kezdtük használni. 
Azt találtam ki, hogy az Operaház újjáépíté-

sének a határideje az eredeti megnyitás 100
éves évfordulója legyen, mert ebben az idôben
az átadások november 7-én vagy május 1-jén
szoktak lenni, de az év egyáltalán nem volt biz-
tos. Ehhez nagyon jó partnert találtam Somo-
gyi László építésügyi miniszterben, aki koráb-
ban a Középületépítônek volt a fônöke. Ő el
tudta intézni, hogy elfogadják: a rekonstrukció
befejezése 1984. szeptember 27-ére mûszaki-
lag lehetséges. Annyira a szívén viselte az újjá-
építést, hogy minden reggel 7-kor az építkezé-
sen kezdett, és ellenôrizte, hogy megvan-e a
létszám, minden szükséges anyag, eszköz.
A miniszter kijelentette, hogy az Operaház új-
jáépítése a magyar építôipar becsületbeli
ügye. Sok nehézség leküzdésével, nagyon jó
szakemberekkel sikerült megcsinálni azt, hogy
idôre megnyíljék. (Az Operaház építésének
fômûvezetôje az a Drescher Rudi volt, aki mel-
lett én a pályámat kezdtem fenn a Várban.)
A színpadtechnika beszerzése miatt na-

gyon sok vitám volt Mikó nagy hatalmú fô-
rendezôvel. Szerinte ide kell hívni neves kül-
földi cégeket, és meg kell kérdezni tôlük,
hogy mit tudnak ide beletenni. Én azt képvi-
seltem, hogy meg kell mondani, mit akarunk,
és arra kell ajánlatokat kérni. (Hiszen minden
cég abban érdekelt, hogy minél többet szál-
lítson.) A végén nekem lett igazam, és a KÖZ-
TI-ben elkészült a színpadrendszerre vonatko-
zó kiírás, amely alapján ajánlatokat kértünk,
elsôsorban szocialista országok gyártóitól.
Nemigen akarták elvállalni a munkát. A vé-
gén az NDK drezdai színháztechnikai céghez
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(SBS)7 kerültünk, ahol azt mondták, hogy 61-
ben, a berlini fal megépítésével a mûszaki fej-
lôdésük leállt, nem tudják ezt megcsinálni.
Aztán politikai nyomással ráparancsoltak a
drezdaiakra, hogy mégis egymást kell szeret-
ni. Így került be az NDK-gépezet az Operába.
Így épült újjá az Operaház, valóban ez volt

pályafutásom során a legnagyobb feladat.

Ezután újra üzemeltetted az Operát,
és továbbra is sokat utaztatok.

Ettôl kezdve már könnyebb volt, jobban volt
gépesítve. Még az építkezés során – az utol-
só évben – szerzôdtettem egy fôelektrikust és
egy fôgépészt, hogy már a szerelési idôben
megtanulják az új rendszerek kezelését. A fô-
elektrikus Czeiner László, a fôgépész Csahoc-
zi Gusztáv lett, igyekeztem megfelelô embe -
reket bevonni. Lényegében azonban azonos
szervezési feladatokat kellett megoldani. 
A 42 év alatt rengeteg vendégjátékon vol-

tunk, több mint 130-at kellett megszervezni.
Ezek közül több igen emlékezetes út volt, el-
sôsorban a távol-keleti utak. De izgalmas volt
az egyik kelet-berlini vendégjáték is, ahol
nem érkezett meg idôben a díszlet. A vago-
nok Csehszlovákia és NDK határán, a senki
földjén vesztegeltek. Szokolai Sámsonjának
elsô elôadása díszlet nélkül ment le.

Több könyvet írtál, Az ismeretlen
Operaház8-at még Pali bácsival,
megjelent egy krimiköteted a Három
transzcendes etûd9 és az Egyharmad
Opera10 is. 

A Mûszaki Könyvkiadónál Te szervezkedtél Az is-
meretlen Operaház címû könyv ügyében. Tol-
nay Pali bácsi akkor már 85 éves volt, és nagyon
korrekten nem nagyon akart szerzôdést kötni.

Abban maradtunk, hogy elmegyek hozzá, és
magnóra mondja az általa ismert dolgokat. Ta-
lán kétszer voltam nála, de nem túl sok használ-
hatót mondott el. 1984-ben a könyv megjele-
nése után néhány hónappal publikálta „A vil-
lanyvilágítás bevezetése az Operaházban”11

címû részletes leírását. Errôl korábban nem tett
említést, ezért még ma is neheztelek rá.
A könyvet újra, átdolgozva, kibôvítve meg

kellene jelentetni. A kéziratot egy évvel az
Opera megnyitása elôtt kellett leadni, tehát a
rekonstrukció végeredménye nem kerülhe-
tett bele. Nincsenek benne színes képek, pe-
dig a téma megérdemelné. Most éppen
szponzort keresek az új kiadáshoz. 

Az aktív operai évek után szakmai
tapasztalataidat hogy tudod haszno-
sítani? 

Hivatalosan semmiféle jogviszonyban nem
vagyok már az Operával. Gyakran bejárok
azonban elôadást nézni, és elég gyakran fel-
hívnak telefonon a régi kollégák, amikor va-
lami gondjuk van, mert most éppen nincs
mûszaki vezetô a házban.
Jelenleg három helyen tanítok: a Szín mû vé -

sze ti Egyetemen a színházi mûszaki vezetô-
képzô tanfolyamon, a Táncmûvészeti Fôisko-
lán és a Szent István Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola és Gimnáziumban. A fôiskolán tán-
cosokat oktatok, akik alkotómûvészek lesznek,
és jó tudniuk, hogy egy-egy fellépéskor mi-
lyen technikát is kérhetnek a vendéglátótól. 
A legszívesebben a gimnáziumban taní-

tom az érettségi után lévô, fakultatív kilence-
dik éves hangszeres zenészpalántákat. Több
mindent tanulnak a hangfelvétel-készítéstôl
a hangosításon át a színháztechnikáig. Álta-
lános kulturális ismeretterjesztést csinálok, fô
hangsúllyal a színházra. Színpadtechnikát,

szcenikát és világítást tanítok nekik, de a
mûvészettörténetbe beágyazva. Ezek a 19
éves gyerekek rendkívül érdeklôdôk. 

Befejezésül kérdezem, még mindig
sportolsz, ôrzöd a kondíciódat?

Az öttusát soha nem hagytam abba, ma is
rendszeresen járok lovagolni, uszodába, fut-
ni, vívni. Nekem világbajnoki aranyérmem is
van, a számos sportsiker mellett. Sok min-
dent csinálok, sokat olvasok, és itt a zongo-
rám, csak komolyzenét szoktam játszani. Ma-
radék szabadidômben következô külföldi
magánútjainkat tervezem, amelyekre mindig
gondosan felkészülök. 

Bámulatos az aktivitásod, még sok
energiát, sikert kívánok! Hiszen itt az
újabb feladat, az Erkel felújítása.

Szabó-Jilek Iván

1 Eck Imre (1930–1999) Kossuth-díjas (1978) és Liszt
Ferenc-díjas (1978) táncos, koreográfus.
2 Varga Mátyás (1910–2002) magyar grafikusmûvész,
színházi elôadások és filmek díszlet- és jelmeztervezôje,
tanár és múzeumalapító.
3 Óvári Gyôzô (1923–1981) gépészmérnök, színház-
technikus, 1958-tól haláláig a Vígszínház fômérnöke, a
színházi mûszaki vezetôképzô alapító tanára.
4 Ölveczky Miklós (1938–2004) gépészmérnök, szín-
háztechnikus, a Nemzeti Színház fômérnöke, majd
Göteborgban élt.
5 Mûvelôdésügyi Beruházási Vállalat (MÛBER), a kultu-
rális tárca beruházója.
6 Középülettervezô Vállalat (KÖZTI) Színháztechnikai
Szakosztályát Vajda Ferenc vezette.
7 Sachsische Bühnen- und Stahlhochbau, (SBS) drezdai
acélipari szakcég.
8 Borsa Miklós–Tolnay Pál: Az ismeretlen Operaház.
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
9 Borsa Miklós: Három transzcendens etûd. KÖZDOK
Rt. Budapest, 1994.
10 Borsa Miklós: Egyharmad Opera. KAIROSZ Kiadó,
Budapest, 2008. Megjelent az Operaház 125. évadjára.
11 Színháztechnikai Fórum 1984. 2. szám. Újból meg-
jelent a SZÍNPAD 2009. 4. számában.
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Bozóki Mara

Teret engedni a vizualitásnak
Maximális igényességgel készíti a terveit,
hogy azok rendelkezzenek valamilyen – a szí-
nészt is segítô – plusszal, s ez abból is adódik,
hogy mindig fontos volt számára a rajzolás, a
világ dolgainak rajzzal történô megismerése.
Gyerekként is fôleg figurákat szeretett rajzol-
ni, krokikat, arcokat, mozdulatokat. Kézenfek-
vô volt, hogy a Képzô- és Iparmûvészeti Szak-
középiskolába jelentkezik, ám ott az üveg -
 mûves szakon hamar ráébredt arra, hogy ab-
ból a szakterületbôl hiányzik az emberekkel
való foglalkozás. Bár eljutott különleges han-
gulatú ellenzéki színházi elôadásokra, lakás-
színházi produkciókra is, a meghatározó im-
pulzust, ami a színház irányába vitte, a Kép-
zômûvészeti Fôiskola vizsgakiállítása adta: az
ott kiállított jelmezterveket, díszletmaketteket
látva csodálkozott rá, hogy a színházi tervezés
mennyire széles perspektívájú. Így került a
Képzômûvészeti Fôiskolára, ahol csak az utol-
só évben alakított ki szorosabb kapcsolatot a
színmûvészetisekkel, amikor a vizsgamunká-
hoz végzôs rendezô-hallgatót keresett. De-
zsényi Péterrel volt lehetôsége Miskolcra
menni, ahol egy Kopit-abszurd jelmezeit ter-
vezte vizsgafeladatként. Itt még egy pillanat-
ra részese lehetett az akkor lezáruló Csiszár-
korszaknak, de az új mûvészeti vezetô, Gal-
góczy Judit is marasztalta. Úgy gondolta, ez a
nagy múltú, sokarcú, saját mûhelyekkel ren-
delkezô vidéki színház jó lehetôséget biztosít
ahhoz, hogy megtanulja a szakmát. Kiváló
mûvészeket és mûszakiakat, nagyon jó part-
nereket talált itt. Jöhetett a rendszerváltás,

A miskolci Színháztörténeti és Színészmúze-
umban sokrétûen próbálják megôrizni a szín-
játszás szcenikai emlékeit: a gyûjteménygya-
rapítás kiemelt iránya a jelmez- és díszletter-
vek gyûjtése, s emellett immár négy éve fut
a Színpad-Kép sorozat, melynek idôszakos ki-

állításai, valamint kétnyelvû kiadványai egy-
egy – a városhoz markánsan kötôdô – lát-
ványtervezô munkásságát mutatják be pályá-
jának fontosabb alkotásain keresztül. Eddig
Bozóki Mara, Juhász Katalin, Laczó Henriette,
Zeke Edit mutatkozott be. Az elmúlt év ôszén

pedig a múzeum Emlékpróba c. beszélgetés-
sorozatában Filip Gabriella riporter kérdései
révén, Fésüs László operatôr kamerája elôtt
vallott az ország sok színházát érintô pályájá-
ról a négy tervezônô.  
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A mai pénzszûke körülmények ,,tiszavirág-életûvé” tehetik a színházi látványtervezôk teremtette világ
elemeit: egy-egy darab lefutása után a jelmezek pillanatok alatt a szabó ollója alá kerülnek ,,újrahaszno-
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Juhász Katalin

Egy munkában legalább egy ötlet…
Fiatalon a bábtervezés foglalkoztatta, így kö-
zépiskolásként játékkészítô grafika szakon ta-
nult a budapesti Képzô- és Iparmûvészeti
Szakközépiskolában, de éppen akkor Prágá-
ban nem indult bábtervezô szak, így a Kép-
zômûvészeti Fôiskolán jelmez-díszlet terve-
zônek jelentkezett. Színházi elôzménye nem
volt a döntésnek, de a festés, a rajzolás min-
dig fontos volt számára, érdekelte a festôi lá-
tásmód színpadi megjelenítése, a térbe alakí-
tás. 
Tervezôi diplomamunkáját  a Magyar Tele-

vízióban készítette 1985-ben: Lope de Vega
A kertész kutyája címû komédiájához terve-
zett díszleteket, s ezt követôen a tévé mun-
katársa lett, ahol többek között Zsurzs Évá-
val, Lengyel Györggyel, Esztergályos Károly-
lyal dolgozott együtt. Rövidesen pedig Mis-
kolc lett a színházi otthona, ahol elôször
1988-ban Nestroy: Szabaccság Mucsán c.
komédiájának díszletét tervezte. A rendezô
Galgóczy Judit volt, akivel ezt követôen jó
egy évtizeden át dolgoztak együtt:

– Ugyanazt gondoltuk a világról… Egy ren-
dezôvel egy tervezô akkor tud jól együtt dol-
gozni, ha nemcsak éppen akkor állnak azonos
helyen, hanem általában nézik a világot azo-
nos szemszögbôl. Ha Judit elkezdett egy mon-
datot, én befejeztem, mondott egy fél monda-
tot, én pedig megcsináltam… – emlékszik az
együttmûködés éveire.
Együttmunkálkodásuk operaprodukciók

sorát eredményezte Miskolc mellett (A truba-
dúr), Szegeden (A végzet hatalma, Carmen,
Figaro házassága), Debrecenben (Hoffman
meséi), az Erkel Színházban (Bajazzók, Pa-
rasztbecsület), s olyan különleges helyszíne-
ken, mint a Petôfi Csarnok vagy a Duna Pla-
za, ahol Richard Strauss Elektráját mutatták
be. A zenés darabok tervezése nagyon közel
áll hozzá:

– A zene inspirál, mert sugároz egyfajta kon-
cepciót, amit még a zeneszerzô teremtett meg.

Ha a zene igaz abban az elképzelésben, amit
létrehozok – és annak kell lennie –, akkor jó. Ne-
kem az a fontos, hogy amit csinálok, az – füg-
getlenül a stílusától – azonos legyen a zenével…
A másik pályáján végigvonuló mûfaj a me-

sejátékok világa: még a televízióban a Cim-
bora mûsorával kezdôdtek a gyerekprodukci-
ók, Miskolcon pedig hosszú évek óta ô ál-
modja színre a meséket, kezdetben Majoros
István, majd mind a mai napig Seres Ildikó
rendezô oldalán. Ebben a mûfajban kiélheti
azt a játékosságot, szabad fantáziálást, amely
fiatalon a bábozás felé orientálta volna. Az

évek során több mesével is újra találkozott,
köztük a Pomádé király új ruhája címû mese-
operát két teljesen különbözô felfogásban
vitte színre. Az Operaházban a mûvészeti ve-
zetô Kovalik Balázs stílusához, elvárásaihoz
igazodva elegánsabb, elidegenített, némete-
sebb lett, míg Veszprémben színesebb, játé-
kosabb. Persze nemcsak a mûvészeti elkép-
zelések vezetnek különbözô megoldásokhoz.
Mint mindenki, ô is hangsúlyozza a mûhe-
lyekben folyó munka színvonalának fontossá-
gát: ha a mûhelyháttér nem adott, hiába ál-
modnak bármit is a tervezôk. 

újabb és újabb vezetôváltások, kitartott Mis-
kolcon, biztos pont lett számára ez a színház.
Ahogy dicséri a miskolci állapotokat, érzôdik,
hogy valóban magáénak tekinti a színházi ne-
gyeddé nôtt teátrumot:

– Fantasztikus, hogy ennyi játszóhelyünk
van, állandó társulattal, saját mûhelyekkel. Ez
azért is fontos, mert amíg máshol a mûhelyek
leszakadtak a színházról, bérmunkában dol-
goznak, addig itt a mûszakiak is kreatívan tud-
nak részt venni az elôadás létrehozásában: a

próbákra betekintve, folyamatosan egyeztetve,
látják, hogy az ô munkájuk milyen lényeges
eleme a produkciónak… 
A kezdeti években jó pár nagyszínházi pro-

dukcióban is részt vett: dolgozott Gaál Ist-
vánnal (A bûnös anya), M. Kecskés Andrással
(A csodálatos mandarin), Szász Jánossal (A
szarvaskirály), Galgóczy Judittal (Macbeth),
ám a késôbbiekben úgy alakult, hogy fôleg a
stúdió-elôadások, a kamaraprodukciók spe-
cialistája lett. Szereti az ilyen jellegû feladato-

kat, mert azt vallja, hogy egy háromszerep-
lôs darab is tud nagy munka lenni, mivel ott
a legapróbb részletek is nagyon hangsúlyos-
sá válnak. Miskolcon kívül sokfelé megfordul:
különösen közel állnak hozzá a táncszínházi
produkciók – Bozsik Yvette több darabjának
is tervezôje volt –, mert a tánc absztraktabb
jellege miatt nagyobb teret enged a vizuali-
tásnak. S mivel szívesen ,,téved” új utakra,
örömmel filmez is olyan rendezôkkel, akik
engedik, igénylik az erôteljes látványt. 
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Otto Nicolai: A windsori víg nők
Pécsi Nemzeti Színház, 2009



Laczó Henriette

Három színnél nem több…
Már kislánykorában állandóan ruhákat terve-
zett. Édesanyja nem nagy örömmel nézte,
hogy hogyan szed szét gyönyörû ruhákat,
hogy aztán a saját elképzelései szerint újat
varázsoljon belôlük.

– Dédnagymama küldött csomagot ruhákkal
Amerikából, egészen másokat, mint amiket itt-
hon láttunk: különleges varázslatot éreztem, s
elkezdett érdekelni, hogyan készülnek. Szétszed-
tem, újravarrtam a ruhákat. Érdekelt anyag és
forma, s az, hogyan lesz egy ember más egy ru-
hától… – emlékezett a tervezésre, a szabás-
minták világára való elsô rácsodálkozásra.
Édesapja biztatására azonban építésznek

kezdett tanulni: elôször a pécsi építôipari
technikumban, majd az Iparmûvészeti Fôis-
kolán, belsôépítész szakon. A fôiskolán, a
mûvészeti iskolák fesztiválján terjedt el, hogy

barátaival bármit meg tudnak csinálni. Így
kezdett el színmûvészeti vizsgákhoz, filmek-
hez készíteni ruhákat, maszkokat, kalapokat.
Elsô komoly munkájának egy sárvári tanya-
színházi elôadást tart, amikor a Szarvaskirályt
állították színre. Zalaegerszegre Ruszt József
hívására érkezett, s egészen nyugdíjazásig
volt tagja a társulatnak, ám eközben számta-
lan színházban megfordult, dolgozott a Jó-
zsef Attila Színházban Iglódi Istvánnal, az Új
Színházban Ács Jánossal, Szegeden Békés
Andrással, s a határokon túl is – Németor-
szágban vagy éppen Kassán, Gyergyószent-
miklóson. A gyerekkori kísérletezô kedv fel-
nôtt tervezôként is jellemzi: többek között a
különleges anyagfajták érdeklik. Elsôként ké-
szített papírruhákat, s többször dolgozott
galvanizált anyagokkal – utóbbiak a La Man-
cha lovagja címû musical világához éppúgy
illettek, mint Szophoklész Philoktétész címû
drámájához.

Az elmúlt években a miskolci színházhoz
kötôdött szorosabban, ahova Halasi Imre
hívta, az a rendezô, akivel a legtöbbször dol-
gozott együtt. Miskolcon operák sorát vitték
közösen színre: a Hoffmann meséitôl kezdve
A sevillai borbélyon, a Bajazzókon, Parasztbe-
csületen keresztül a Bohéméletig. 
Pályája elején kapta a tanácsot Iglódi István

rendezôtôl: vigyázzon, hogy háromnál több
szín ne nagyon legyen a színpadon, mert
könnyen összevesznek a színek, a hangsúlyok
nagyon eltolódhatnak. Nem is használ sokkal
többet, s hisz abban, hogy lehet egyszerû
eszközökkel mélységet, szépséget kifejezni.
Azt nagyon nem szereti, ha a színész öncélú-
an akarja mutogatni magát. Hiába szép egy
színésznô lába, nem engedi a felvágott szok-
nyát, ha annak nincs dramaturgiai funkciója.
Vallja: – A  legszebb dolog, amikor a ruha,

amit ráadok a színészre, az ember bôre, a sze-
rep ,,héja” lesz…
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Claude-Michel Schönberg: Nyomorultak,
Miskolci Nemzeti Színház, 2012



Zeke Edit

Szabadon kísérletezni
Ugyan sokkoló élménye volt
gyerekfejjel az elsô színházi elô -
adás, a Coppélia – úgy élte
meg, mint aki bekerült egy va-
rázslatba, ám erôsebbnek bizo-
nyultak a nagynénivel közös
papírbabázások: gyerekfejjel
divattervezô szeretett volna
lenni. Így a Képzô és Iparmûvé-
szeti Szakközépiskolába textil
szakra jelentkezett, ahol azon-
ban hamar rájött, hogy inkább
a képzômûvészet felé fog ori-
entálódni. 18 évesen, amikor
tanácstalan volt a továbblépést
illetôen, egyik tanára javasolta
a jelmez-díszlet tervezést. Mi-
vel szeretett volna külföldön ta-
nulni, kíváncsi volt a világra, és
itthon akkor ilyen képzés nem
volt, megtetszett neki az ötlet.
Így került Moszkvába, ahol
csak 4 szemesztert végzett: az
orosz színházi, egyetemi struk-
túra eltérô rendszere miatt ha-

zajött. Míg hivatalosan az Iparmûvészeti Fô -
iskolán tanult, ideje nagy részét az Ódry Szín-
padon töltötte. 
Kecskeméten kezdett, ahol a hagyomá-

nyos színházat kedvelô Lendvay Ferenc igaz-
gatása alatt szinte csak zenés feladatok, ope-
rettek, musicalek jutottak a számára. Az egy-
síkú feladatokból  egy idô után olyannyira
elege lett, hogy abbahagyta a pályát: Auszt-
ráliába ment, festeni kezdett. De nem érez-
te magát otthon az ottani kultúrában, ezért
az elsô hívó szóra hazajött, és Miskolcra
szerzôdött, ahol végre minden mûfajban
dolgozhatott. Itt találkozott a tánc világával:
Majoros Istvánnal több klasszikus balettet
vittek színre (Coppélia, A bahcsiszeráji szö-
kôkút), A diótörô másfél évtizedig volt
mûsoron. S a modernebb törekvéseket kép-
viselô tánctagozattal is mindmáig baráti a
(munka)kapcsolata.
Miskolc mellett sok helyen dolgozott, a

nyíregyházi, tatabányai munkák mellett az Új
Színházban töltött idôszakot emeli ki, ahol
Novák Eszterrel dolgozott folyamatosan
együtt (Csongor és Tünde, Vérnász, Patika):

– Színházi gondolkodás szempontjából meg-
határozó volt az a 3-4 évad, amit Székely Gá-
bor vezetett. Azt a szellemiséget próbálom
mindenhová magammal vinni, amit ott, az ô
irányítása alatt szívtam magamba. 
Miskolci tagságának az Operaház ajánlata

vetett véget 2005-ben: az ottani feladatköre
több volt, mint egyes darabok látványterve-
zése, mindennapi jelenlétet igénylô, átfogó
jellegû munka várta, de nemcsak azért von-
zotta a feladat: – Az opera az én szememben
a mûfajok királynôje: nincs szebb és nemesebb
feladat, mint operát tervezni. A mûfaj a zene
miatt szabad, a zene üzenetével kell foglalkoz-
ni, nem olyan kötöttek a mûfaji sajátosságok,
mint például az operettben…
Néhány éve teljesen szabadúszóként dol-

gozik: most már élvezi ezt a szabadságot, bár
elôször megijesztette az új helyzet, mert sze-
ret tag lenni, kötôdni a mûhelyekhez, az ot-
tani munkafolyamatokhoz. Igényli az állandó
kapcsolatokat, hogy nyugodtan „hibázhas-
son”, kísérletezhessen, aztán közösen kijavít-
hassák a tévedéseket. 

Mikita Gábor
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Ibsen: Solness építômester
Radnóti Színház 2008



2011. december 23-án a Békéscsabai Jókai
Színházban osztották ki másodszor a Magyar
Teátrum Díjakat. A díjat egy évvel ezelôtt
hívta életre a Magyar Teátrum Társaság és a
Magyar Teátrum címû lap azzal a céllal,
hogy erkölcsi és anyagi elismerést nyújtson a
kulisszák mögötti színházi háttér- és kiszolgá-
ló szakmák kiemelkedô mûvelôinek. 
Az elismerést a társasághoz tartozó színhá-

zak mûszaki dolgozói közül a legjobbak kap-
hatják meg: a legjobb súgó, ügyelô, jelmez-
szabó, asszisztens, fény- és hangtechnikus,
színpadmester, mûszaki vezetô, fodrász,
sminkmester. A díj egy bearanyozott csap -
ágy, mely az egymást kiegészítô, segítô
munkát hivatott szimbolizálni egy színpadi
produkció életében. A kitüntetést és a vele
járó 1000 euró pénzjutalmat látványos
mûsor keretében vehették át az arra érdeme-
sek.
Díjat kapott Szôke Julianna, a Zalaegersze-

gi Hevesi Sándor Színház jelmeztárvezetôje,
a színház egyik alapító tagja. Klasszikus szín-
házi ember, a jelmeztár vezetése mellett
több elôadás jelmeztervezôjeként is dolgo-
zott már. (1991: Csizmás Kandúr, Dömdö-
döm, 1992: A mindentlátó királylány, 1995:
Hamupipôke, Zsuzsi kisasszony, 1996: Jani-
ka, Micimackó, 1997: A hetvenkedô katona,
A korinthoszi menyasszony, 1998: A falu
rossza, 2002: Harisnyás Pipp, 2005: Ku-
tyánszky Kázmér, a versíró kutya, 2006: Pas-
sió Magyar Versekben, 2007: Villa Negra.)
Önzetlen, segítôkész, állandóan a kollégák és
az adott produkció érdeke lebeg a szeme
elôtt, mindent ennek rendel alá. Eddigi díjai:
Forgách-díj (2000.), Arany deszka-díj (2009). 
Kitüntetésben részesült Mészáros Sándor,

az Egri Gárdonyi Géza Színház színpadmes-
tere. A Miskolci Nemzeti Színháznál kezdte
színházi munkáját, díszítôként. Rövid idô
múlva elérte a színpadmesteri rangot. Kör-
nyezete, beosztottjai tisztelettel veszik körül.
1985 óta az Egri Gárdonyi Géza Színház tag-
ja volt, innen ment nyugdíjba. Azóta is szín-
háza örökös tagja, elsôként kapta meg a
mûszaki dolgozók teljesítményét értékelô el-
ismerést, a színház ezüstgyûrûjét.
Nemzetiségi különdíjat kapott Mezei Lajos,

a Magyarországi Szerb Színház mûszaki ve-
zetôje. Egy személyben minden háttérmun-
kát elvégez színházában, a színpaddíszítéstôl
a fény- és hangtechnika irányításáig. Színhá-

zi munkáját 1986-ban a Miskolci Nemzeti
Színházban kezdte, majd a Szegedi Nemzeti
Színházban dolgozott, és 2006 óta a Ma-
gyarországi Szerb Színház tagja. Emberi oda-
adása és munkabírása nélkülözhetetlen egy
sikeres színház életében.
Jutalmazott lett Nemes Richárd, a Turay Ida

Színház színpadmestere. Tíz éve dolgozik a
színházban, díszítôként kezdte, mára már
havonta több mint hatvan elôadás mûszaki
lebonyolításáért felelôs. Mivel ezek az elô -
adások napról napra más-más helyszínen,
gyakran más városokban kerülnek bemuta-

tásra, komoly logisztikai és szervezôkészséget
is igényel az elôadások mûszaki hátterének
megteremtése. Kreatív munkatárs, aki min-
dig a problémák jó és gyors megoldására
koncentrál.
Teátrum Díjat vehetett át Kovács Menyhért,

a Kecskeméti Katona József Színház mûhely-
házvezetôje. Tizenhét éve dolgozója a kecs-
keméti színháznak, szakmai hozzáértése,
pontossága és együttmûködési készsége
nagyban hozzájárul a színház produkcióihoz
megálmodott díszletek zökkenômentes, pre-
cíz kivitelezéséhez. Megbízható munkatárs,
felelôsségtudata és a munkatársaihoz való vi-
szonya alapján nevezték ki 2009-ben a
Mûhelyház vezetôjének.
Díjazott lett Ozsváth Ildikó, a Veszprémi

Petôfi Színház patinázója. Több évtizede a
veszprémi színház tagja. Magyarországon

egyetlen színházként a Veszprémi Petôfi
Színház rendelkezik patinázó mûhellyel. Ozs-
váth Ildikó munkájának köszönhetôen orszá-
gosan is elismert színházi szakember. Tevé-

kenysége kiterjed a jelmezek anyagának, var-
rás elôtti elôzetes felületkezelésére, speciális
festésére, és a varrodák által megvarrt kész
jelmezek további megmunkálására, kézi app-
likációk és díszítések készítésére is. Kiváló
munkáját dicséri még a jelmezekhez általa
készített kiegészítôk, fejdíszek, kalapok,
kesztyûk, nyakkendôk, abroncsok, maszkok,
amelyeket számos kiállításon is bemutatha-
tott már hatalmas elismeréssel.
A 2011-es Magyar Teátrum Díj és a gálaest

fôtámogatója a QUAESTOR Csoport volt.
Szövetségünk tagjai közül a Pelyhe és Társa
Kft., a Színpad- és Emelôgéptechnika Gyártó
és Szolgáltató Kft. és a Zaj Rendszerház Kft.
egy-egy díj anyagi fedezetét biztosították.
A díjazottaknak gratulálunk, további mun-

kájukhoz jó egészséget és sok sikert kíván a 
Szerkesztôség
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A díjazottak: Nemes Richárd, Szôke Julianna, Mezei Lajos, Ozsváth Ildikó, Mészáros Sándor, Kovács Menyhért
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Bozsik Yvette táncmûvészt, koreográfust ne-
vezte ki a Trafó Kortárs Mûvészetek Háza
igazgatójává Tarlós István fôpolgármester.
Az ügyvezetô igazgatói munkakör betöltésé-
re kiírt pályázaton a jelenlegi igazgató, Szabó
György és Bozsik vett részt. A fôpolgármester
az öttagú szakmai bizottság véleménye alap-
ján hozta meg döntését, aminek értelmében
a Kossuth-díjas táncmûvész 2012. július 1-tôl
2017. június 30-ig vezetheti a Trafót. 
A Trafó a kortárs mûvészeteket befogadó

kulturális központ Budapesten. Az üresen ál-
ló ipari épületekbe betelepülô mûvészeti
központoknak, kulturális intézményeknek év-
tizedekre visszanyúló hagyománya van Euró-
pa nyugati felében. Az 1998-ban megnyílt
Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Magyarorszá-
gon elsôként állt be ezek sorába. Az alapítók
megfogalmazása alapján „Egy intézmény, egy
épület, egy tér, egy közeg, vibrálás, intellektu-
ális kaland, kockázat, lehetôség. Egy ház, ami
a kortárs mûvészeteké. Egy hely, ahol a tánc-
ról, színházról, képzômûvészetrôl, irodalomról,
zenérôl szól az élet. Egy hely, amelyen keresz-
tül kitekinthetünk a világra.”
A Trafó igazgatói posztjáért ôsszel írt ki pá-

lyázatot a fôváros. Az ügyvezetô feladatai kö-
zé tartozik a különbözô mûvészeti ágakhoz
kapcsolódó workshopok, kiállítások, vitaes-
tek, elôadás-sorozatok szervezése, és hasonló
profilú külföldi intézményekkel való együtt -

mûködés, továbbá a közönségbázis szélesíté-
se, fiataloknak fejlesztô-nevelô programok
szervezése. A pályázatnak tartalmaznia kel-
lett az idén 460 millió forintból gazdálkodó
társaság ötéves idôszakra vonatkozó részletes
üzleti tervét, a hosszabb távú mûvészeti kon-

cepciót, több évadra vonatkozó produkciós
terveket.
Kiszorult a tánc és fôképp a hazai alkotó-

gárda a Trafóból, nyilatkozta többször a 43
éves táncmûvész a jelenlegi vezetôrôl. A ha-
zai kortárs mûvészet felé nyitna Bozsik, aki a
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Bozsik Yvette lett a Trafó vezetôje



A Petôfi Csarnok Budapest egyetlen ifjúsági
szabadidôközpontja. A klubot 2011 ôszén ki-
ürítették, mert az üzemeltetô nonprofit kft.
munkatársainak felmondott a fôváros, 2012
elején végelszámolással megszüntette a tár-
saságot. Az épületet a benne üzemelô étte-
rem vezetôje vehette át.
A PeCsa Music Hall zártkörû szakmai meg-

nyitóján az új üzemeltetô, a Cortina Service
Kft. ügyvezetôje, Nagy Károly a tervezett újí-
tások mellett több régi, jól bevált program és
klub változatlan továbbvitelét ígérte. Az üze-
meltetô ezentúl havonta nettó 1,6 millió fo-
rint bérleti díjat fizet az ingatlan használatá-
ért. Az üzemeltetô a fôvárossal és a zuglói
önkormányzattal tíz évre kötött szerzôdés-
ben vállalta, hogy az elkövetkezendô idô-
szakban nettó 310 millió forintot költ felújítá-
si, állagmegóvási, valamint fejlesztési mun-
kálatokra, amelyek során többek között meg-
újul a szabadtéri szín-
pad és nézôtere, vala-
mint a koncertterem is.
„A PeCsa Music Hall-

nak is sokszínû, eklekti-
kus kulturális progra-
mokat kell biztosítania.
Szervezôink vegyesen
kerülnek ki a Petôfi
Csarnok korábbi stáb-
jából és saját csapa-
tunkból, ez biztosítja,
hogy a Petôfi Csarnok
jól bevált programjai és
a PeCsa Music Hall újí-
tásai jól megférjenek

egymás mellett. Külsôs szervezôkkel is együtt
akarunk mûködni, hogy minél nagyobb terü-
letet lefedhessünk a hazai és külföldi zenei
szférában, mûfajtól függetlenül, mint lehet-
séges koncerthelyszín.” - fejtette ki Nagy Ká-
roly, aki szerint a fô különbség a korábbi és a
mostani üzemeltetés között az állami támo-
gatások hiányában van. „A Petôfi Csarnok
egész eddigi mûködése során sok tízmilliós
állami támogatást kapott, valamint nem szá-
mítottak fel bérleti díjat sem a helyszín hasz-
nálatáért. Mi nem vagyunk jogosultak sem-
miféle mûködtetést segítô kiegészítésre vagy
kedvezményre.” – mondta a Cortina Service
Kft. ügyvezetôje. 
Az üzemeltetô gyôztes pályázatában szere-

pelt, hogy a bérleti idôszak elsô öt évében
megvalósítanák az épület és a technikai esz-
közök korszerûsítését is.
A Petôfi Csarnok 1985 tavaszán nyílt meg.

Az egyszerûen csak Pe-
Csaként emlegetett
kulturális központban
az elmúlt negyedszá-
zadban évente több
száz rendezvényt, kon-
certet, kiállítást tartot-
tak, és számos közös -
ségi klub mûködött.
A 930 négyzetméteres
belsô nagyterembe
2500-an férnek be, a
központ egy 4500 fôs
szabadtéri helyszínnel
is rendelkezik.

www.quart.hu
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Táncmûvészeti Fôiskola koreográfus tanszék-
vezetôje is. Bozsikot a gyerekszínház innova-
tív formái érdeklik, például az olyan kísérleti
irányok, mint a csecsemôszínház. A vidék fe-
lé is nyitna, tervez egy országos Trafó-háló-
zatot, és hisz a kelet-európai színházban is.
A színvonallal nincs problémája, az eddig a
Trafóban bemutatkozó és sikeres magyar al-
kotók a továbbiakban is kapnának fellépési
lehetôséget elôadásaikkal.
Bár a Trafó élére kinevezett Bozsik meghív-

ta csapatába az intézményt 13 éven át sike-
resen vezetô Szabó Györgyöt, mint mondta
szívesen látná nemzetközi tanácsadóként.
Szabó György – aki szintén pályázott az igaz-

gatói posztra, mellette számos magyar és
több külföldi mûvész is kiállt – hivatalosan is
visszautasította a felkérést. A jövôrôl szólva
megjegyezte: egyelôre trafóbeli feladataira
koncentrál, azt, hogy hol folytatja a munkát,

még nem tudja. Örülne, ha azt a speciális tu-
dást, ismeretanyagot, amelyet az elmúlt 33
év alatt felhalmozott, a jövôben is hasznosít-
hatná. 
Bozsik Yvette kinevezésekor az MTI-nek azt

nyilatkozta, hogy meg akarja tartani a Trafó
jelenlegi profilját, azonban néhány területen
nyitottabbá tenné a budapesti kulturális in-
tézményt. Pályázatában a Trafó mûvészeti
igazgatójaként Horváth Csaba koreográfust,
a Forte Társulat mûvészeti vezetôjét jelölte
meg, mint mondta, a teljes csapat a követke-
zô fél év alatt áll fel, ám számít a mostani
stábra is, nem szeretne nagy váltást.

(MTI-híradások alapján)

HAZAI HÍREK

PeCsa Music Hall lett a Petôfi Csarnokból



Történetünk a Hérosz Zrt. dicsôségérôl és bu-
kásáról szól, de még inkább arról, hogy meny-
nyire tipikusan mai magyar sztori ez, ami már
többször ismétlôdött, és még fog is néhány-
szor. Aztán szól még, sôt leginkább, a magyar
alvállalkozóról, aki tudása és energiája legjavát
adja, és beleroppan a dereka.

A boldog békeidôk 
2010-ben még minden szép és jó volt, a Hé-
rosz mint Magyarország egyik zászlóshajója az
építés-szerelés területén, nagy megrendelése-
ket kapott és teljesített. Ezért is ért sokakat
meglepetésként, hogy tavaly októberben a
cég csôdvédelmet kért. Jöjjön hát a ma, a jelen
és a jövô. 
Az okok homályban vannak, a pletykák sze-

rint a Hérosz vesztét, mivel leginkább állami,
önkormányzati megrendelésekbôl élt, az okoz-
ta, hogy – akár szándékosan, akár a válság
okán – ezek a költségvetési szervek, avagy né-
melyikük nem fizette ki ôket. Hallottunk már
ilyet. És itt bizony milliárdos tételekrôl van
szó... 
Persze, hogy ezt a milliárdos összeget ki

bukta be, az erôsen kérdéses. (2010 elején a
Héroszból kivált a G-ZART Mûvészeti és Keres-
kedelmi Kft., valamint a H-Vagyonkezelô Kft.
A cégkivonat szerint ez utóbbi cégekhez került
az alapcég vagyonának jó része.) Nem is kell
arról beszélnünk, hogy léteznek vagyonkimen-
tési technikák, hiszen ez megint csak pletyka
lenne. Ám mindannyian tudjuk, hogy törvé-
nyeink és a szokásjog szerint is a vállalkozási
létra legalján lévô cég fizeti a révészt, azaz elô -
legezi meg a munkája és a beépített berende-
zések értékét. Ezek után nem meglepô, hogy a
tavaly decemberi csôdtárgyaláson, egyezteté-
sen tolongtak a gyártók, kereskedôk és kivite-
lezôk. Megegyezés nem született, amint az a
Hérosz ajánlata után megjósolható volt. A cég
9% idén januári kifizetését ajánlotta fel, illetve
az összes tartozása 45%-ának két éven belül
való kiegyenlítését. 
Elsô hallásra azt mondanánk, hogy micsoda

arcátlanság, de jobban belegondolva – más
példákat is ismerve – már nem is tûnik olyan
rossz ajánlatnak. (… „2011 tavaszán néhány
nagyobb hitelezôt felkeresett a Vegyépszer jogá-
sza olyan ajánlatokkal, hogy a sokszor már 3-4
éve lejárt tartozás 30-40%-át azonnal készpénz-
ben (nem utalással!) kifizeti, de ennek fejében le
kell mondani a tartozás további részérôl!” ...

„… cinikus pimaszságként lehet aposztrofálni

a Mahíd felszámolására 2010 ôszén felvett igaz-
gató nem oly régi kijelentését, melyet az általa
összehívott hitelezôi értekezleten – tehát igen sok
tanú elôtt – mondott a hitelezôk kielégítésére: fel-
ajánlott 0,5–5% közötti összeget, és reméli, hogy
ezzel mindenki elégedett lesz!” Részlet a nemrég
megjelent Épületgépészeti Ki Kicsoda 2011–2012
szakkatalógus egyik, Takács Gábor által jegyzett
cikkébôl.)
Ezek után megy minden a maga útján: a

csôdeljárás átmegy végelszámolásba vagy fel-
számolásba, és ki a pénzéhez jut, ki nem.  

Út a végig 
De hogyan juthat idáig többtucatnyi vállalko-
zás? – mert a Hérosz csôdjére van egyszerûnek
tûnô magyarázat, de az alvállalkozói miért
csúsztak vele együtt a szakadék felé? Hiszen
voltak jelek, amelyekbôl lehetett olvasni, leg-
alább egy éve! 
Ennek is megvan a története. Alkossunk a

Nagy Levinhez hasonlóan receptet. Végy egy
nagy generálkivitelezôt jó kapcsolatokkal, tisz-
tességes szándékkal, komoly munkával. Keress
hozzá megbízható, profi alvállalkozókat, festô-
ket, épületgépészeket stb., és dolgozz velük
hosszú évekig. Kapcsolatotok alapuljon a bizal-
mon, a személyes jó viszonyon, és legyen ál-
landó jellegû, szóval ne keressen a generál
minden munkára más és más alvállalkozói gár-
dát, csak azért, hogy a legolcsóbbat kaphassa.
Ez két okból is célszerû: egyrészt, mert így mi-
nôségi munkát végeztethetsz és végzel, az al-
vállalkozóid pedig mobilak és reakcióképesek.
Másrészt pedig ugyanezek az alvállalkozók szí-
vesebben bevállalják a fizetési csúszásokat,
mert tudják, hogy a következô munka is az
övék... 
Tételezzük fel, hogy a generálkivitelezô kezd

bajba kerülni – neki is egyre késôbb fizetnek a
megrendelôk, egynéhány pedig egyáltalán
nem. Csökken, majd elfogy a mobil pénze, és
csak akkor tud fizetni az alvállalkozónak, ha
hozzá is bejön valami. De munka, szerzôdés
addig is kell, így hát újabb és újabb projekte-
ket vállal be. De ki teljesítse azokat? Alvállalko-
zók nélkül nem megy! Hát akkor jelezzük fino-
man partnerünknek, hogy akkor kapja meg X
ellenértékét, ha elkezd dolgozni Y-on... 
A generál folyamatosan befogadja a rész-

számlákat – miért is ne tenné –, de a kifizeté-
sük egyre csúszik. Az alvállalkozók is érzik a
bajt, de kiszállni nem tudnak, mert már renge-
teg pénzük benne van ebben, meg az elôzô
munkákban, így hát marad a remény, és a to-
vábbdolgozás. Persze eljön az a pont is, amikor
jelenteni kell a generálnak: bocs, pajtás, ha
akarnék, se tudnék tovább dolgozni, mert any-
nyira csóró vagyok, hogy a rézcsövet sem tu-
dom megvenni. Ekkor a generál – ki tudja,

honnan – kerít egy kis pénzt, de nem adja oda
az alvállalkozónak, hanem anyagot vesz rajta,
és azt adja oda. Ô pedig tovább dolgozik, ron-
gyos gatyában, mert hátha…
Bízik a generál, bízik az alvállalkozó, aztán

egyszer csak vége. A generál próbálja menteni
a menthetôt, de már nem lehet. Az alvállalko-
zó pedig, ha még nem ment ô is csôdbe, vár
és remél, hogy egy érdektelen csôdbiztos vagy
végelszámoló neki is juttat néhány morzsát.
De hát ô bizony a sor végén van. 
Tanulság? Van, és kemény. 
Ma Magyarországon nemcsak a szándékos

cégbedöntôktôl kell félni, de a kipróbált kap-
csolatoktól is. 

(Víz-, gáz-, fûtéstechnika 2012.
január-februári számban megjelent

szerkesztôségi cikk)

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

26

HAZAI HÍREK

Korunk hôse



Kezdetben, amikor még nem voltak színházak,
úgy a XVI-XVII. század körül, királyi és hercegi
paloták – többcélú! – nagytermeiben tartottak
néha, sátoros ünnepeken, keresztelôk, esküvôk,
stb. alkalmával alkalmi elôadásokat. Ez már a
barokk kora, amikor a festészet volt az uralko-
dó, így esetenként díszes hátterek készültek az
alkalmi pódiumok mögé. Késôbb, amikor már
megépültek színházak – és a barokkban tökéle-
tesre fejlesztették a perspektíva tudományát, –
a díszlettervezôk fantasztikus színpadképeket
alkottak, természetesen mindent csak megfest-
ve. (A legnagyobbak közé tartozik az olasz Gal-
li-Bibiena család számos tagja).
A budapesti Operaházban is a festett díszlet-

stílus volt uralkodó, kezdve az elsô tervezôtôl,
Spannraft Ágoston fôfestôtôl, akinek nem vé-
letlenül állt rendelkezésre 108 darab, egymás-
tól csak 16 cm-re lévô díszlettartó. Ilyen sûrû
elrendezésben csakis puha, festett lógódíszlet
jöhetett számításba. Az idôk folyamán ez az
irányzat, bár a legerôsebb maradt – folyamato-
san képzômûvészeti fôiskolát végzett mûvé-
szek dolgoztak a festô-mûteremben, – de a lát-
vány kezdett „vastagodni”, egyre több plaszti-
kus elem került bele. 
A mozi, majd a televízió megjelenésével to-

vábbi jelentôs tényezôk szóltak a plasztikus és
épített díszletek mellett, hogy a látvány terüle-
tén valamilyen módon kiszolgálják a már más-
hoz szokott nézôket. (Ez a téma ugyan felvet
bizonyos meggondolásokat, hogy miért kell
egy élô színházi elôadásnak más mûfajokkal
versenyezni, vagy azokhoz igazodni, de az
ilyen gondolatok nem ezen írás keretébe tar-
toznak.) Mindenesetre a festômûterem felada-
ta változott, de természetesen ma is szükség
van gyönyörû hátterek és más elemek festésé-
re a többi, már plasztikus díszlet megfelelô ki-
alakítása mellett. Fontosabb lett az asztalos és
a lakatosmûhelyek igénybevétele, és a gyártás
helyigénye is megnôtt, mert az épített díszlet
összeállítását a mûvészeti munka érdekében le-
hetôleg nem a színpadon kell elvégezni. Ehhez
alapterület, belmagasság, jó esetben némi gé-
pi technika is szükséges. (Jó példa volt erre ko-
rábban a Színházak Központi Mûtermei cég
Pestlôrincen, ami sajnos már régen megszûnt.)
Az Operaház festôtermei és a szobrász

mûterem megfelelôek és elegendôek, bár
idônként felmerül más célra való átépítésük is,
de általában kiderül, hogy az ötlet rossz, nem

is lehet megvalósítani. Az asztalosmûhely a ko-
rábbi átépítés során módosult úgy, hogy ha
nem is teljes értékû, de valamekkora „állító
tér” 9 méter belmagassággal rendelkezésre áll.
A legszûkebb lehetôség a lakatosmûhelyben
van. Egyrészt, mert nem az Opera épületében,
hanem egy környezô házban található, és nem
is túl nagy. (Ennek oka tûzrendészeti, a ható-
ság – jogosan – nem enged gázpalackot az or-
szág egyik legszebb épületében tárolni.) Emi-

att a gyártás szervezése nehézkesebb, a szûkös
hely miatt a fémbôl készült díszletek egy részét
házon kívül kell megcsináltatni. A mûtermek,
mûhelyek felszereltsége – ha nem is a legkor-
szerûbb – mondjuk úgy, a XX. század végérôl
származik, dolgozni lehet vele.
Az operai díszletek minôségi különbséget je-

lentenek más színházakhoz képest. Egyrészt,
mert eleve nem néhány évre, hanem hosszabb
idôre, tartósnak készülnek (a két legrégebbi
darab: a Bohémélet 1937-es, a Diótörô 1950-
es bemutatóval dicsekedhet, mindkettô terve-
zôje Oláh Gusztáv volt), másrészt, mert az ál-
talánosnál jóval nagyobb, fôleg magassági
méretek más anyaghasználatot, méretezést,
szerkezetet és kezelést igényelnek. Ennek meg-
felelôen a díszletkészítô mûvészek és szakmun-
kások képzettsége, tudása is átlag feletti, ami a
színházi körökben nemcsak ismert, de elis-
mert. Nem véletlen, hogy jelenleg, az Erkel
Színház átmeneti bezártsága idején meglévô
szabad kapacitásra mindig akad vevô, jelenleg

is készül más színház bemutatójához díszlet az
Operában, és még a sorára vár néhány másik
is. A szakemberekre tehát vigyázni kell, ez min-
dig megéri, mert pótolhatatlanok.
„Hiánycikk” az írás címe, mert kevés a

díszletkészítô cégek száma. Az Operaházat
nem számítva, hiszen az Erkel Színház közeli
megnyitása miatt ez a kapacitás amúgy is ki-
esik, csak két cég jön számításba Budapes-
ten, nagyobb fémdíszletek gyártása még
Gyôrött megoldott. (Természetesen a vidéki
színházak rendelkeznek saját gyártással, de
ez nem hasonlítható az operai színvonalhoz).
Verseny nincs, a „tucat”díszletek gyártatása
így is drága.
Nem véletlen, hogy korábban az Operaház

legendás vezetôi, Nádasdy Kálmán és fôleg
Oláh Gusztáv körömszakadtáig hadakozott (si-

kerrel) a díszletgyártás „téeszesítése” ellen (ami-
kor a színház kezébôl ki akarták venni a díszlet-
gyártást), jól tudva és ismerve a különbséget a
saját és a külsô termék mûvészi és technikai mi-
nôsége és nem utolsósorban ára között.
A jelen érdeke a mostani helyzet fenntartása.
Ami a jövôt illeti: A díszletkészítés körülmé-

nyeinek, a sok újfajta anyag használatának, a
színházban folyó mûvészeti munkának elônyé-
re válnék egy külsô gyártási lehetôség a jelen-
legi szakembergárdával. Szükség lenne egy új,
minden igénynek megfelelô, zöldmezôs beru-
házásra, olyan helyen, ahonnan egyszerû a
szállítási útvonal, és ahol egyben a díszletek
tisz tességes raktározását, konténeres szállítását
is meg lehetne oldani. Ilyenre külföldön több
példa is van, jól is mûködik a dolog. Magyar-
országon ma realistának kell lenni, egy ideig
még a jelen helyzet marad, minden más –
hogy ope rai módon fejezzem ki magam – a jö-
vô zenéje.

Borsa Miklós
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DÍSZLETGYÁRTÁS

A Magyar Állami Operaház díszletkészítô mûtermei

Hiánycikk



A közismert Fazekas-mû mai változatának
színrevitelére vállalkozott a Miskolci Nemzeti
Színház Tánctagozata. A Ludas eM címû
táncelôadás díszlete petpalackokból készült.
Kozma Attila rendezô-koreográfus évadkez-
déskor felkérte a társulat tagjait, hogy segít-
senek összegyûjteni a mûanyag palackokat.  

– Azt szerettük volna, váljon láthatóvá a
gondolat, hogy az ember naiv létébôl miként
lesz saját akaratát megvalósító tudatos
egyénné, miközben lényegében semmit sem
változik – vallja Kozma Attila. – Hogy a nézô
újrahasznosítást lát a mûanyag palackból épí-
tett díszletben, vagy a mai magyar színházak
korlátozott anyagi lehetôségéhez mérten lét-
rehozott ,,szegényes, ám ötletes” díszletmeg-
oldást, vagy pusztán csak hulladékból készült
mûalkotást, az mindegy, hiszen minden felve-
tésnek megfelel, miközben erôsíti a történet
hátterét is. 
Ha kell, ajtó nyílik vagy ablak tárul, esetleg

kis ,,terasztetô” emelkedik, sôt, kihúzható ka-
napét is rejt a palackfal…

Az ötlet megvalósítása során Zeke Edit
díszlettervezô és a színház mûhelyének
munkatársai együtt találták ki, hogy ragasz-

tás nélkül oldják meg: drótháló fogja össze
a dróttal átszúrt, rögzített palackokat, me-
lyeket bizonyos rendben építettek be: egy-
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Tudatosító palackfal
Omlik a palackvakolat



fajta ritmusban ismétlôdnek a teljesen ép, a
taposott, vagy lefelé fordított ,,mûanyag
üvegeket”. A kereteknél, a végeken tûzô-
géppel erôsítették fel a szétvágott palacko-
kat. Az elôadás hatásossága szempontjából
figyelni kellett arra is, hogy a hideg kék szín
domináljon, ezért a zöld vagy barna palac-
kokat kiszedték, s ahol úgy érezték, hogy
zavaró, a címkéket leszedték. A világítás iz-
galmasan kihozta a gyûrôdéseket, törése-
ket, fénnyel ,,megsúrolva” érvényesült a
plasztikussága, hátulról világítva pedig mint
üvegfal hatott.
A Ludas eM olyan történetmesélô elôadás,

amelynek a Miskolci Táncmûhely hagyomá-
nyait követve a legfontosabb, központi kife-
jezôeszköze nem más, mint a kortárs tánc,
ezt erôsíti az érdekes díszletmegoldás.

Kép és szöveg: Dobos Klára
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A darab egyik fôszereplôje, Krámer György



Természetesen elismerve a kormányzat és a
nem dohányzó honfitársaink érdekét, azzal kell
kezdenem, hogy lehetôleg sehol se dohányoz-
zunk, hogy másokat ne zavarjunk vele, vagy ha
mindenáron rongálni akarjuk az egészségünket,
akkor úgy fújjuk ki a füstöt, hogy az mást ne za-
varjon. 
A nemdohányzók védelmérôl szóló 1999. évi

XLII. törvény (továbbiakban: Nvt.) 2012. január
1-jével hatályba lépô módosításával felbolydult a
méhkas, és a dohányzásnak hódoló munkatársa-
ink egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ugyan-
is a munkáltató által a törvényre hivatkozó belsô
utasítás, szabályzat a dohányzás teljes, vagy akár
részleges tiltásáról olyan belsô munkáltatói sza-
bályozás, amit nem illik megszegni, mert az sú-
lyos és szándékos kihágásnak minôsül, és fegyel-
mi vagy elbocsátás is lehet a dolog vége. 
Aki belenézett a törvénybe, az valószínû visz-

szahôkölt tôle, ugyanis – mint a törvények álta-
lában – nem egy hétköznapi olvasmány. Való-
színûleg a törvény megfogalmazói is szándéko-
san éltek azzal az akarattal, hogy ne lehessen
egyszerûen kiolvasni a törvénybôl, hogy lehet,
vagy nem lehet. 
Elöljáróban azt szeretném leszögezni, hogy a

dohányzás az egészségkárosításon kívül is hor-
doz veszélyeket, fôleg tûzveszélyt, hisz a tûzol-
tósági statisztikák egyik vezetô tûzkeletkezési
oka az eldobott, égô dohánynemû kategória.
Az ellenôrzött és tûrt, azaz a kijelölt helyen tör-
ténô dohányzás betiltása komoly tûzveszélyt
hordoz, hiszen ki tudna egy színházban több
olyan helyet – a színpad alatt, a raktárakban stb.
– ahol a lebukás nélkül el lehet szívni egy ciga-
rettát, mint a színházi mûszaki dolgozók. 
Tûzvédelmileg tilos dohányozni ott, ahol táb-

la jelzi, ezenkívül ahol tüzet vagy robbanást
okozhat, illetve az A–C tûzveszélyességi osztály-
ba tartozó veszélyességi övezetben, helyiség-
ben. Az új OTSZ megjelenése óta a közintéz-
mény az abban tartózkodók számától függetle-
nül D, azaz mérsékelten tûzveszélyes tûzveszé-
lyességi osztályba tartozik. 
De térjünk vissza a dohányzás egészségügyi

vonzatára és a nemdohányzók védelmére ki -
adott törvényre. Több színház kapott az illetékes
kormányhivataltól levelet, amelyben azt írják,
hogy az országos tiszti fôorvos a nemdohány-
zók védelmérôl szóló 1999. évi XLII. törvény
2012. január 1-jével hatályba lépô módosításá-
val összefüggésben, a Nemzeti Erôforrás Minisz-
tériummal egyetértésben a színpadon történô
dohányzással kapcsolatos kérdésben állásfogla-
lást adott ki. A módosított Nvt. 2012. január 1-

tôl hatályba lépô elôírásai szerint a közforgalmú
intézménynek a nyilvánosság számára nyitva ál-
ló helyiségeiben nem szabad dohányozni.
Amennyiben a szerzô a dohányzást megjele-

níti a színdarabban, akkor azt „kellékeszköz al-
kalmazásával kell imitálni.” Most abba nem me-
gyek bele, hogy az állásfoglalás mennyire tekint-
hetô jogforrásnak, vagy jogértelmezésnek, in-
kább csak a színházi megközelítést vizsgálom. 
Az állásfoglalás szerint a színpadon – mivel

közforgalmú intézmény nyilvánosság számára
nyitva álló helyisége kategóriába sorolja – a do-
hányzás tilos. Véleményünk szerint a színpad
nem minôsíthetô sem helyiségnek, sem a nyil-
vánosság által nyitva állónak. A színpadon törté-
nô dohányzás egy technológia része. A színész
a dohányzást nem a maga szenvedélyébôl adó-
dóan végzi, hanem szerzôi és rendezôi instruá-
lás miatt. A jelentben mind a rágyújtás, mind a
cigarettavég eloltása legalább olyan jelentôség-
gel bír, mint maga a cigaretta szívása, viszont
ezeket a mozdulatokat nem lehet pl. elektromos
cigarettával kiváltani. A rágyújtást, a cigarettával
való színpadi mozgást, az eloltást a színházak-
ban ún. alkalomszerû tûzveszélyes cselekmény-

ként írásban leszabályozott módon és engedé-
lyezve végzik a színészek. 
Megoldást jelenthetne a cigaretták, illetve a

szivarok kiváltása ún. gyógycigarettákkal, ame-
lyek külsôleg megegyeznek a valódi cigarettá-
val, de töltete nem dohányból van, így nem va-
lósul meg a dohányzás. Az ilyen cigaretták hasz-
nálatát esetleg ebben az alkalomszerû tûzveszé-
lyes tevékenység feltételei között elô lehet írni,
így megvalósul a törvény akarata, illetve a lát-
vány és a mûvészi hatás sem csorbulna. Errôl a
nézôket is megfelelô módon tájékoztatni kell az
elôadás elôtt. 

Több színházban szigorításokat léptettek élet-
be: a meglévô és funkciójában használt dohány-
zóhelyiségeket is megszüntették, elôidézve a
tûzvédelmi résznél részletezett veszélyhelyzetet,
valamint a mûvészeket hozzák szinte lehetetlen
helyzetbe. Ugyanis a táncosok felhevült, megiz-
zadt testtel a szünetben valóban kimehetnek az
énekesek mellé az utcára dohányozni, legfel-
jebb jól megfázik mindenki, és elmaradnak az
elôadások. Arról nem is beszélve, hogy mit szól-
na az úri közönség, ha Hamlet – jelmezben és
maszkban – a szünetben együtt pöfékelne a né-
zôkkel a Körúton?
Nézzük meg tüzetesen, hogy mit is ír a tör-

vény magyarra fordítva: (Kihagyva a kihagyan-
dókat)
Nem lehet dohányozni – a kijelölt helyek ki-

vételével 
– a közforgalmú intézmény nyilvánosság szá-

mára nyitott helyiségeiben
– munkahelyeken
– bizonyos közterületeken,
azaz, a fenti helyeken mégis lehet dohányoz-

ni a kijelölt helyeken, de csak akkor, ha ki van je-
lölve, és csak ott! 
Hol jelölhetô ki a dohányzóhely?
1. zárt térben
– közforgalmú intézmény zárt helyiségében
– munkahelyek zárt légterû helyiségében
– közlekedési eszközökön
2. nyílt téren, lehetôleg a bejárattól 5 méter-

nél távolabb, kivéve
– közoktatás
– gyermekjólét, gyermekvédelmi
– egészségügyi intézet
ezen intézményekben sem zárt, sem nyílt té-

ren nem jelölhetô ki dohányzóhely!
Nem kell dohányzóhelyet kijelölni és mégis

lehet dohányozni:
– dohánytermék-bemutatón
– szálloda kialakított és így nyilvántartott szi-

varszobájában
A dohányzóhely megfelelô mûszaki paramé-

terekkel kell, hogy rendelkezzen, ezt a törvény
szabályozza. Így a dohányzószoba kijelölhetô és
mûködtethetô. 
Megjegyzem, hogy sok más frissen és több-

ször módosított jogszabály mellett szinte ezt a
jogszabályt sem tudta a jogtár lekövetni. Jó né-
hány, a tárgyhoz nem kapcsolódó törvény né-
hány beszúrt szakasza valamilyen szinten mó-
dosította, vagy módosítani kívánta a nemdo-
hányzók védelmérôl szóló törvényt.

Leidinger István 
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SZÍNHÁZI EGÉSZSÉGVÉDELEM

Most lehet dohányozni, vagy nem?



Egy olimpia lenyûgözô, csodálatos, izgalmas,
világszínvonalú teljesítményáradat, nyilvános
produkció a nézôtereken lelkesen tapsoló pub-
likum elôtt, de nagyon sokba kerül, ma már
csak kevés ország engedheti meg magának
egy ilyen sportesemény megrendezését. Anya-
gilag hatalmas erôfeszítés, és az alkotások (sta-
dion, sportcsarnok, uszoda stb.) utóhasznosí-
tása is sokba kerül. A végeredmény értéke és a
ráfordítás nem áll arányban egymással.
Boito: Mefisztofele címû, háromrészes

opera budapesti bemutatója lenyûgözô, cso-
dálatos, világszínvonalú teljesítményáradat,
nyilvános produkció a nézôtéren lelkesen
tapsoló publikum elôtt. De ma már csak ke-
vés operaház engedhet meg magának egy
ilyen rendezést, díszletet, és az utóhasznosí-
tás is sokba kerül. A végeredmény értéke és a
ráfordítás nem áll arányban egymással.
A darab bemutatója 2010. szeptember 14-

én volt. Kovalik Balázs rendezte, a díszletter-
vezô Antal Csaba, a jelmeztervezô Benedek
Mari volt. A százfôs énekkart, zenekart, gyer-
mekkart, statisztákat igénylô elôadás nemcsak
monumentalitásban, hanem rendezôi forma-
nyelvében is kuriózum. A díszlet fô alkotóeleme
például egy hatalmas DNS spirál, a molekula,
amely az ember legkisebb alkotóeleme, ám le-
írása a tudomány csúcsa.1

Jelen esetben az Operaház – még elôzô ve-
zetése, Vass Lajos fôigazgató és Szabó Attila,
aki a pénzügyek ura volt – tovább nyújtózko-

dott, mint ameddig a takarója ért. Kifogás te-
hát nem a mûvészi (rendezôi, tervezôi) telje-
sítményt érinti, hanem az intézmény vezeté-
sét. A már korábban is anyagi gondokkal
küzdô Operaház nem engedhet meg magá-
nak jó néhányszor tízmilliós kiadást egy pro-
dukcióért, technikailag pedig olyan húsz
tonnát meghaladó súlyú díszletet, amely
alatt a próbák idején még a meglévô szín-
padgépezet is károsodott. Nem beszélve ar-
ról, hogy az egész színpadot költségesen
meg kellett erôsíteni, a meglévô forgó he-
lyett egy másikat, erôsebbet gyártani. A ha-
talmas spirál összeszerelése viszont sok idôt
igényel, próbaidôt vesz el, és elôadásokat
korlátoz. (A díszlet megvalósítása nem kis fel-
adatot jelentett Juhász Zoltán és Resz Miklós
szcenikusoknak.)
Az Operaház mindenkori vezetésének nem

az a feladata, hogy teljesítse egy-egy bemu-
tató alkotóinak minden kérését, hanem hogy
az alkotó mûvészeket eleve a rendelkezésre
álló pénz és technika kereteibe foglaltan

szerzôdtesse. Az eleve azt jelenti, hogy a
színház nem a már kész elképzeléseket, ter-
veket próbálja meg valahogyan „végrehajta-
ni”, amikor már a mûsor- és bérletterv is szo-
rít, hanem még jó idôben, akár hónapokkal
korábban, szóljon bele az elképzelésekbe, és
ha kell, tudjon nemet is mondani. 

A fausti gondolatvilágban, a Mefisztofele elô -
adásban nincs kilépés „az ember tragédiájából”,
a visszazuhanás kényszerébôl. Pusztán a taga-
dás világgá kiáltása egy mesteri építményrôl.2

Ha már így történt a Mefisztofele eseté-
ben, tûzzék minél többször mûsorra a dara-
bot, ezzel némileg csökkenteni lehet a ráfor-
dítást. A következtetéseket azonban le kell
vonni, és a jövôben mindig csak az Operaház
mûvészeti, pénzügyi és mûszaki összmûkö-
dését figyelve kerüljön színre bármi is. Ez kö-
zös érdek. 

Borsa Miklós

1 www.szinhazkolonia.hu
2 Szelei István kritikájából. www.fidelio.hu

31SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

KRITIKA

Kell-e nekünk olimpia?
Mefistofele a Magyar Állami Operaházban



A Colossal 1994-ben alakult meg, kezdetben
még egyéni vállalkozásként, majd 2001-tôl kor-
látolt felelôsségû társaságként mûködik. 2007-
ben kinôttük belvárosi telephelyünket és átköl-
töztünk a Budafoki útra, ahol megfelelô méretû
raktárt és irodát alakítottunk ki. A székhelyen kí-
vül arculatot is váltottunk, elhagytuk logónkból
a „Sound”-ot, jobban tükrözve ezzel a komplex

szolgáltatási portfóliónkat. Cégünk akkori fô te-
vékenységi köre fôleg üzleti és közönségren-
dezvények teljes körû technikai kiszolgálása,
beleértve az összes technikai elemmel kapcso-
latos szolgáltatást, így hang-, fény-, színpad-,
vizuál-, és kommunikációs technikát.

A Colossal Kft. kereskedelmi divíziója, a Co-
lossal Trading 2005-ben kezdte meg mûkö-
dését a Robe márka forgalmazásával Az elsô
pár évben elsôsorban hazai rental cégeknek
értékesítettünk, majd a válságot átvészelve
2010-tôl elkezdtük a kis és nagykereskedelmi
hálózat bôvítését. 2011-tôl a két üzletág ar-
culatában és személyzetében is elkülönült,
így egymástól függetlenül, de gyakran egy-
mást segítve tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket.

A kereskedelmi részleg elsôsorban kizáróla-
gos disztribúcióval foglalkozik, de természe-
tesen általunk nem forgalmazott márkák be-
szerzésében is segítséget nyújtunk, így vállal-
va komplex feladatok kivitelezését a tervezés-
tôl egészen a megvalósításig.
A kínálatunkban megtalálható termékek

mindegyike professzionális kategóriába sorol-
ható, nem foglalkozunk olyan eszközökkel,
amelyek nem felelnek meg az európai elvárá-
soknak, így az Európában tervezett, de távol-
keleten gyártott eszközök is európai minôség-
ellenôrzésen esnek át. Terméktámogatásunk
része, hogy az értékesítés után is foglalkozzunk
a vevôvel, hogy bármilyen kérdésére, problé-
májára a termékkel, vagy a felhasználással kap-
csolatban azonnal megoldást tudjunk nyújtani. 
Az általunk kizárólagosan forgalmazott

márkák a cseh fénytechnikai világcég, a Robe
Lighting; a brit hangfalgyártó óriás, a Turbo-
sound; a Robe LED-es divíziója, az Anolis;
spanyol audioeszközöket és intercom rend-
szereket gyártó Altair; a holland fény- és LED-
mátrix vezérlô szoftvereket készítô Visual
Productions, valamint az olasz Sound Corpo-

ration hangtechnikai konszern tagjai, az XTE
Electronics és a PeeckerSound. Ezeken a ter-
mékeken kívül megoldást nyújtunk minden
olyan problémára, kérdésre, ami technikai

szempontból felmerülhet, ezekre az esetekre
kérje kollégáink segítségét.
Termékforgalmazáson, valamint értékesí-

tésen túl különbözô szolgáltatásokkal tesszük
színesebbé portfóliónkat. Vállaljuk az álta-
lunk forgalmazott és közvetített eszközök
installálását, tartós bérleti konstrukcióit,
rendszeres karbantartásukat, illetve eseti bér-
beadásukat. Nálunk nem az értékesítésen
van a hangsúly, hanem a vevôk minden te-
rületet lefedô kiszolgálásán. Rugalmassá-
gunk, kollégáink segítôkészsége, az általunk
forgalmazott eszközök könnyû elérése teszi
egyedivé szolgáltatásainkat. 

További információk:
www.colossal.hu

(x)
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Robe Robin 600 LedWash

CueCore
fényvezérlő

Turbosound Flashline széria

Turbosound Flashline széria

Altair Wireless Intercom





Minek is nevezzelek?
Elôzô cikkemet is ezzel a kérdéssel kezdtem,
de most a színházakban leggyakrabban hasz-
nált fényvetôk miatt kell a névhasználat, az el-
nevezés témáját újra elôvennünk, hiszen az
alábbiakban tárgyalt azon új fejlesztésû LED-es
fényvetôk, melyek a PC és Fresnel-lencsés
fényvetôk fényéhez hasonló lágy szélû fény-
kört produkálnak, nem rendelkeznek ilyen
lencsékkel. Nem véletlenül írtam azonban,
hogy zömmel az új fejlesztésû fényvetôknél
van ilyen elnevezésbeli problémánk, mert van
olyan gyártó, mely a meglévô fényvetôjét ala-
kította át LED fényforrásúra, így e gépnél a ré-
gi, tradicionális elnevezés helytálló.
Ezeket az új LED-alapú fényvetôket az angol

szakirodalom egységesen „washlight”-nak ne-
vezi, és bizony nem tudom, hogy miként fog-
juk ôket nevezni Magyarországon a jövôben?
Ma még az sem látszik tisztán, hogy a külön-
bözô optikai rendszerek közül melyik fog a
legnagyobb mértékben elterjedni, melyik lesz
a végén a befutó. Van tehát még idônk jó el-
nevezéseken töprengeni, és megtalálni a leg-
találóbb terminológiát.

A PC- és Fresnel-lencsés fényve-
tôk LED-es helyettesítésérôl
általában
A fényvetôgyártók jelenleg zömmel új fejlesz-
tésû termékekben gondolkodnak, de akad
azért „retrofit” megoldás is, azaz a meglévô

fényvetôbe a halogénlámpa helyére LED fény-
forrás kerül. Érdekes megfigyelni, hogy jelenleg
kétféle fejlesztési irány látható a LED fényforrás
tekintetében: egyes gyártók különbözô színhô-
mérsékletû fehér LED-et építenek a fényvetôik-
be – ezeknél sajnos a fény színezése csak a ha-
gyományos színszûrôs módon képzelhetô el,
így a LED-ek színkeverésekor elérhetô többlet
fényáram elônye ezeknél a típusoknál nem
használható, elvész. Viszont több típus is ren-
delkezik színkeveréssel (általában RGBW), me-
lyeknél ugyan jól kihasználható a LED-es össze-
adó színkeverés, ugyanakkor ha csak tiszta fe-
hér színnel szeretnénk világítani, ahhoz vi-
szonylag kicsi a bennük lévô fehér LED fényára-
ma. A LED-ek teljesítményeit és fényáramérté-
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Cikksorozatom harmadik részében a talán számunkra, színházi világítással foglalkozók számára legérdekesebb kategóriákat
elemzem ki. Mostanra már számos olyan fényvetô jelent meg a piacon, melyek e kategóriákban is alkalmasak a professzionális
színházi használatra. Nézzük meg, mit tudnak ezek a fényvetôk, és mire figyeljünk, ha jó sorunk úgy hozza, hogy választhatunk
belôlük.

Gyártó Típus
Fényvetô

LED-teljesít-
ménye

LED-ek száma,
gyártója

Max.
fényáram

(lm)

Garantált
LED élet-

tartam (óra)
Színkeverés

Coemar Reflection LEDko
Variwhite Fresnel 120 W nincs adat nincs adat 50 000 3000–7000 K

Coemar Reflection LEDko
VariWhite PC 120 W nincs adat nincs adat 50 000 3000–7000 K

Coemar Reflection LEDko Full
Spectrum Fresnel 120 W nincs adat nincs adat 50 000 RGBW

Coemar Reflection LEDko Full
Spectrum PC 120 W nincs adat nincs adat 50 000 RGBW

ETC Selador Desire D40
Lustr+ 100 W 40 db Luxeon Rebel

2,5 W 2900 lm 50 000 x7 színrendszer

ETC Selador Desire D40
Studio Tungsten 100 W 40 db Luxeon Rebel

2,5 W 4100 lm 50 000 3000 K fehér

Philips
Selecon PL3 360 W 3 db 120 W

Luminus 6000 lm 25 000 RGBW

Prism
Projection RevEAL CW 85 W nincs adat 3820 lm 50 000 RGBCA

Robert
Juliat Aledin 330F 85 W nincs adat 3000 lm v. 4500 lm 50 000 3500 K v. 5800 K

Spotlight FresneLED 100
Compact 100 W nincs adat 5650 lm v. 7000 lm

v. 8800 lm 30 000 3000 K v. 4000 K v.
5600 K fehér

Spotlight MidiLED Zoom 100 W nincs adat nincs adat nincs adat RGBW

1. ábra: LED-es PC-Fresnel helyettesíttô fényvetôk táblázata

LED korszakváltás 3.
A PC- és Fresnel-lencsés, valamint a profilfényvetôk LED-es változatai

FOLLOWSPOT



keit elnézve megállapítható, hogy a gyakorlat-
ban csak elvétve helyettesíthetôk ma még ve-
lük 1000/1200 W-os halogén PC/Fresnel len-
csés fényvetôk, különösen, ha csak a tiszta fehér
fény fényáramértékeit hasonlítjuk össze.
Az általában elmondható, hogy a gyártók

igyekeznek olyan fejlesztésekkel elôállni, me-
lyek, még ha nem is érik el a nyílásszög-változ-
tatás tartományában a halogén elôdök értéke-
it, de már biztató számokat láthatunk a vonat-
kozó táblázatban. Mindenesetre itt is azt
hangsúlyozom, hogy csak a katalógusadatok
alapján semmiképpen se döntsünk, feltétlenül
tartsunk próbát a kiszemelt eszközzel, hogy a
használat, fényminôség, zajszint összes szem-
pontját értékelhessük.
Az általános áttekintést követôen nézzünk

bele röviden az 1. táblázatban található gyár-
tók fejlesztési irányába, az általuk ajánlott
fényvetôk jellemzôibe:

Coemar (www.coemar.it)
A klasszikus olasz gyártó egy olyan gondolat-
tal indított, mely – bizton állíthatjuk – még
több gyártónál is meg fog jelenni a jövôben.
Olyan külön LED lámpaházat fejlesztettek ki,
melyhez sokféle cserelencse használható. LED
lámpaházuk is eleve többféle, kapható náluk
változtatható színhômérsékletû fehér LED-ek-

kel szerelt, valamint RGBW teljes színspektru-
mú színes LED-eket tartalmazó lámpaház is.
Fresnel és PC lencsével szerelt optikáinál egy
új fogalmat is bevezetett, ez pedig a „soft pro-
file”, azaz „lágy profil”. Ez tulajdonképpen azt
jelenti, hogy fényvágó lemezeket használ PC
és Fresnel lencsés optikánál is (mely lemezeket
eddig csak profilgépeknél használtak). Érdekes
kezdeményezés, újszerû fényhatás, meglátjuk,
hogy lesz-e hosszú távú jövôje. Azzal azonban
számolni kell, hogy a 120 W-os LED modulból
kinyerhetô fényáram a LED technológia mai
szintje mellett még csak töredékét adja egy
1 kW-os lencsés gép fényáramának, bár fo-
gyasztása is csak töredéke annak.

ETC (www.etcconnect.com)
Az ETC még valójában nem gyárt igazi PC
vagy Fresnel lencsés helyettesítô fényvetôt, de

mégis úgy gondoltam, hogy a cserélhetô op-
tikákkal szerelt Selador Desire sorozatuk a sok-
féle színtónus-kialakítási lehetôség miatt min-
denképpen figyelmet érdemel. LUSTR+ altípu-
sú fényvetôjüket talán azoknak érdemes tesz-
telniük, akiknél a bôrtónusok szép színvissza-
adása alapfeltétel. Cserélhetô optikájuk miatt
felhasználásuk nem túl rugalmas, de ahol ez
nem elsôdleges szempont, ott érdekes lehet
használa-
tuk.

Philips Selecon
(www.selecon-
light.com)
Már egy ideje érlelôdik a koncepció a Philips
háza táján, de mára kialakult, hogy ha lehet-
séges, minél több LED alapú fényvetôjükhöz
azonos LED modult kívánnak használni. Így
lett ez a PL3-as típusú LED fényvetôjüknél is,
mely a kiváltásra áhítozó trónkövetelôk közül
az egyik legígéretesebb típus. RGBW színkeve-
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Vezérlési
módok

DMX
csatornák
száma

Méretek
(h/sz/m)

Súly
Egyéb jellemzôk

15°–26° DMX512 5 601 x 370 x 212
6 kg

Cserélhetô PC és Fresnel optikák, 2 db beépített szabályzási
jelleggörbe

14°–23° DMX512 5 601 x 370 x 212
6 kg

Cserélhetô PC és Fresnel optikák, 2 db beépített szabályzási
jelleggörbe

15°–26° DMX512 12/8/4 601 x 370 x 212
6 kg

Cserélhetô PC és Fresnel optikák, 2 db beépített szabályzási
jelleggörbe

14°–23° DMX512 12/8/4 601 x 370 x 212
6 kg

Cserélhetô PC és Fresnel optikák, 2 db beépített szabályzási
jelleggörbe

25° DMX512 15 375 x 270 x 265
6,4 kg

többféle jellegû LED színkombinációval rendelhetô,
4 db beépített szabályzási jellegörbe, különféle szögû és

vetítési alakú cserelencsék rendelhetôk hozzá

25° DMX512 3 375 x 270 x 265
6,4 kg

különféle szögû és vetítési alakú cserelencsék
rendelhetők hozzá

15°–55° DMX512 / infravörös
távirányító 18 343 x 475 x 416

10,1 kg
a zoom motorosan állítható, ventilátoros hûtés,

motoros kengyellel is rendelhető

27° DMX512 nincs adat 252 x 368 x 655
9,1 kg különleges fény- és szín-visszacsatolású optikai rendszer

8°–65° DMX512 3 9,5 kg helyi fényintenzitás-állítási lehetôség potméterrel

12°–75° DMX512 nincs adat 215 x 290 x 305
3,7 kg helyi fényintenzitás-állítási lehetôség potméterrel

12°–50° DMX512 nincs adat 280 x 310 x 310
6 kg Több fényvetô master/slave kapcsolható

�



rés, viszonylag nagy átfogású motoros zoom
– amire viszont mindenképpen figyelni kell, az
a hûtés zaja. A prototípusokhoz képest nagyot
léptek elôre, de színházi körülmények között
még nem volt módom a gépet tesztelni.

Prism Projection
(www.prismprojection.com)
Ez egy igen különleges fejlesztés, ezért kapott
helyet a táblázatban – és nem az ára miatt,
ami rendkívül borsos. A gép ötchipes (RGBCA
– azaz a három alapszín mellet ciánkék és bo-
rostyán sárga LED-eket is tartalmaz), és egy
különleges belsô színmérô visszacsatoló rend-
szere van, mely folyamatosan biztosítja a beál-
lított szín és fényerô egyenletességét. De arra
is lehetôség van, hogy a gép külsô színt mér-
jen, és a saját fényszínét arra beállítsa, ily mó-
don egy egész gépparkot lehet rendkívül pon-
tosan beszínezni.

Robert Juliat (www.robertjuliat.fr)
A jól ismert francia gyártó nem sokat bíbelô-
dött új fejlesztéssel, hanem a meglévô Fresnel-
lencsés fényvetôjébe adaptálta be az általa ki-
alakított, speciális és rendkívül halk hûtéssel
rendelkezô LED modulját. Nagy elônye, hogy
a gépnek ily módon megmaradt az eredeti
nyílásszög tartománya, viszont sajnos a 85 W-
os fehér LED modul (kétféle színhômérsékletû
változata van) még messze van attól a fény-
áramtól, amit egy 1 kW-os halogén fényvetô
nyújt. Ugyanakkor nem kell egy teljesen új
fényvetôt venni, hanem egy egyszerû cserével
a régi fényvetô LED-esre állítható át, továbbá
késôbb még nagyobb fényáramú LED modult
is könnyen illeszthetünk a fényvetôhöz, ha a
gyár újabb lépést tesz elôre a teljesítményben.

Spotlight (www.spotlight.it)
Az olasz gyártó is hasonlóan gondolkodott,
mint a franciák, mert meglévô fényvetôházba
építette bele egyik LED-es fényvetôjét, azzal a
különbséggel, hogy itt nem lehet már meglé-
vô házakat LED alapúra átalakítani. Másik tí-
pusa új fejlesztés, de mindkettôbe 100 W-os
LED modulokat használ. Egyik típusa különbö-
zô színhômérsékletû fehér LED-ekkel rendel-
hetô, a másikba viszont színkeverôs RGBW
LED modul került. A megadott fényáram ada-
tokat egy kicsit szkeptikusan írtam bele a táb-
lázatba – a fényvetôk teljesítménye alapján
ezek a LED modul fényáramadatai lehetnek,
és nem a fényvetôbôl kijövô fényáramada-
tok…

A profilfényvetôk LED-es
helyettesítésérôl általában
Szinte hihetetlen, de úgy másfél éve jelentek
meg az elsô használhatónak tûnô profiljellegû
LED alapú fényvetôk, és mára már 6 gyártótól
tudtam különbözô típusokat helyettesítési
mérlegelésre felkínálni. Mint a PC/Fresnel-len-
csés gépek helyettesítésénél, itt is találunk tel-
jesen új fejlesztéseket és készítettek „retrofit”,
azaz csak fényforráscserét jelentô típusokat is.
Ez utóbbiak nagy elônye, hogy a profilfényve-
tôk meglehetôsen drága optikáját fel lehet
használni úgy, hogy a lámpaházat LED alapú
fényforrásra állítjuk át. Úgy tûnik nekem, hogy
ez a fejlesztési irány tartós lehet, pláne hogy
ily módon az újabb és újabb generációs LED
lámpaházak is használhatók lesznek a jól be-
vált hagyományos profilfényvetô optikákhoz.
Természetesen jelennek meg teljesen új fej-
lesztések is, de úgy tûnik, hogy ebben a kate-
góriában ôk vannak ma kisebbségben. A gyár-

tók között az egyik legelterjedtebb típus gyár-
tója, az ETC nem szerepel – még. Háttér-infor-
mációink szerint lehet, hogy már most márci-
usban bemutatják a S4LED-es profilfényvetô-
jüket, melyet a szakma nagyon vár már.
Nézzük meg tehát röviden, hogy a 2. táblá-

zatban található gyártók mit kínálnak nekünk:

Coemar (www.coemar.it)
A PC/Fresnel fényvetôknél már átnéztük a Co-
emar új fejlesztésû LED lámpaházát, így most
csak egy fontos megjegyzést kell, hogy te-
gyünk: az ETC profilfényvetôk optikái a Coe-
mar LED-es lámpaházával csereszabatosak! Ez

nyilván komoly elôny, de a 120W-os LED mo-
dul fényereje csak mintegy fele egy 575W-os
S4 Jr fényvetônek.

LDR (www.ldr.it)
Az olasz gyártó sokáig ódzkodott, hogy LED-
es fényvetôvel rukkoljon elô, de most megje-
lent egy 200 W-os fehér – 3200 K vagy
5600 K színhômérsékletû – LED modullal  sze-
relt profilfényvetô-családdal, mely a meglévô
1000 W-os profilfényvetôinek a házát használ-
ja – természetesen a lámpaház megfelelô át-
alakításával. Mivel a gyár már megvilágítási ér-
tékeket is közzétett, ez jó alkalom arra, hogy a
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Gyártó Típus
Fényvetô

LED-teljesít-
ménye

LED-ek száma,
gyártója

Max.
fényáram

(lm)

Garantált
LED élet-

tartam (óra)
Színkeverés

Coemar Reflection LEDko
Profile VariWhite 120 W nincs adat nincs adat 50 000 3000–7000 K fehér

Coemar Reflection LEDko
Profile Full Spectrum 120 W nincs adat nincs adat 50 000 RGBW

LDR Alba 200 W nincs adat nincs adat 50 000 3200 K v. 5600 K fehér

Prism
Projection RevEAL Profile 350 W nincs adat 16000 lm 50 000 RGBCA

Robert Juliat Aledin 630SX 85 W nincs adat 3000 lm v. 4500 lm 50 000 3500 K v. 5800 K fehér

Spotlight ProfiLED 100 ZS 100 W nincs adat nincs adat 30 000 3000 K v. 4000 K v.
5600 K fehér

Wybron Cygnus Incite 375 W
Profil 375 W Cree LED-ek 6400 lm 60 000 RGBW

2. ábra: LED-es profilfényvetôk táblázata
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LED modul fényerejét pontosan összevethes-
sük az ugyanezen fényvetôházban használt
hagyományos halogénlámpával. 18 fokos len-
csét használva a LED modul 10 m-es távolság-
ban 1185 lux megvilágítást produkál, míg az
1000 W-os hagyományos fényvetô ugyanez-
zel az optikával 2200 luxot. A felhasználónak
kell eldöntenie, hogy 20%-nyi befektetett
elektromos teljesítménnyel kb. feleakkora
megvilágítás elfogadható érték-e?

Prism Projection
(www.prismprojection.com)
Az elôzô fejezetben leírtak igazak erre a külön-
leges fejlesztésû fényvetôre is – azaz RGBCA
ötchipes LED modult használ, de jóval na-
gyobb teljesítményût (350 W-os) és igen nagy
fényáramút (16 000 lm). Sajnos csak fix, cse-
rélhetô optikával gyártják, de a rendkívüli
fényáram és a szín-visszacsatolású mérôrend-
szer kiemeli e fényvetôt a kategóriából – csak
ne volna jóval 2000 USD felett a listaára…

Robert Juliat (www.robertjuliat.fr)
A LED-alapú színházi profilfényvetôt ôk mutat-
ták be elôször a világon, de mára sajnos a 85
W-os LED modul kissé szerény fényteljesít-
ményt képvisel a mezônyben. Nagy elônye vi-

szont, hogy a meglévô fényvetôkbe percek
alatt beépíthetô a LED-es lámpaház, mely
rendkívül alacsony hûtési zajával kiemelkedik
a mezônybôl.

Spotlight (www.spotlight.it)
Az olaszok is meglévô fényvetôt használnak
LED lámpamodullal, így a megszokott méret-
tel és optikai zoom tartománnyal számolha-
tunk. Háromféle fehér színhômérsékletû LED-
del rendelhetô a fényvetô, de a 100 W-os LED
modul nem ígér kiemelkedô fényáramot.

Wybron (www.wybron.com)
Végezetül egy amerikai gyártó profilfényvetô-
jét emeltem be a táblázatba, mert 375 W-os
RGBW LED modulja kielégítô fényáramot pro-
dukál, és a teljes színkeverés lehetôségét is kí-
nálja. A gyártó szerint a speciális LED modul
igen magas színvisszaadási indexszel rendel-
kezik (CRI 92). A fényvetô jelenleg csak fix
szögû, cserélhetô optikákkal rendelhetô, de
remélhetôleg zoomos változatai is megjelen-
nek nemsokára.

Döntési megfontolások –
összegzés
Ahogy azt e cikksorozat korábbi részeiben is ír-
tam, minden ilyen jellegû összeállítás szubjek-
tív, továbbá a fényvetôk fejlesztésének gyors
üteme elég hamar elavulttá is teheti az e cikk-
ben leírtakat. Azonban a LED-felhasználási és
fényvetô-tervezési trendek jól láthatók és na-
gyon jó, hogy a fejlôdés iránya a professzioná-
lis felhasználóknak egyre jobb és fejlettebb
eszközöket ad a kezébe, mégis bizonyos óva-
tosság nem árt, ha ma szeretnénk ilyen fény-
vetôt választani, használni.
Feltétlenül javaslom, hogy amennyiben

LED-es fényvetôket választunk, feltétlenül pró-
báljuk ki a kiszemelt típusokat, fényerô, fény-
minôség, zajszint, használhatóság, színvissza-
adás, szabályzás finomsága tekintetében,
hogy csak a legfontosabb szempontokat em-
lítsem. Látnunk kell azt is, hogy a LED-techno-
lógia fejlôdése sokkal gyorsabban elavulttá te-
szi ezeket az eszközöket, mint a hagyományos
fényvetôket – ha van erre jövôbeli megoldása
a gyártónak, az is elônyös lehet számunkra
(pl. LED lámpaház v. modul cserekompatibili-
tása).
Ezen összeállításnak nem célja, hogy bár-

mely fényvetôtípust vagy gyártót minôsítsen,
ajánljon. Meggyôzôdésem, hogy mindegyik
terméknek megvan a felhasználási területe, il-
letve tulajdonságai alapján mindenki eldönt-
heti, hogy melyik fényvetô tûnik számára az
adott feladathoz és térhez a legjobb döntés-
nek – nem beszélve arról, hogy az ár még a
technikai paramétereken túl is igen fontos,
döntô tényezô.

Böröcz Sándor
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Vezérlési
módok

DMX
csatornák
száma

Méretek
(h/sz/m)

Súly
Egyéb jellemzôk

28°–40° DMX512 5 optikák függvé nyében
változó

ETC zoom csereoptikákkal kompatibilis,
2 beépített szabályzási jelleggörbe

28°–40° DMX512 12/8/4 optikák függvé nyében
változó

ETC zoom csereoptikákkal kompatibilis,
2 beépített szabályzási jelleggörbe

8°–22° v. 18°–36° v.
30°–55° DMX512, RDM nincs adat megegyezik a NOTA típus

méreteivel
2 db beépített szabályzási görbe,
fényintenzitás állítás potméterrel is

14°/19°/26°/36° DMX512, ArtNet nincs adat 275 x 285 x 826
15,9 kg

különleges fény- és szín-visszacsatolású optikai
rendszer, 2000–10 000 K állítási lehetőség

11°–26° v. 16°–35° v.
28°–54° DMX512 3 megegyezik a 600SX

méreteivel helyi fényintenzitás-állítási lehetôség potméterrel

20°–38° DMX512 nincs adat 340 x 400 x 537
6,2 kg helyi fényintenzitás-állítási lehetôség potméterrel

19°/26°/36° DMX512, RDM nincs adat lencseméret függvényében
változó (kb. 19 kg)

melegfehér LED-ek, 2000–7500 K színhômérséklet-
állítás, magas színhûség



Egy nyári estén vendégemmel a Margitsziget
felôl csorogtunk ladikomon lefelé a Dunán. Az
angol erôsen kopaszodott, pedig még alig múlt
talán néhány száz éves. Nem teljesen tökéletes
nyelvtudásomat megtréfálva kissé furcsa kiej-
téssel kiáltott fel szembetalálkozva a Lánchíd
gyöngyfüzérével: All the world it’s a stage! −
Látod, William! Ide kell jöjj, hogy egy ilyen
Arany-,  pardon Szabó Lôrinc-féle igazságot
megfogalmazz. 

Deme László jó húsz éve foglalkozik a
fôváros díszvilágításának tervezésé-
vel. Apám fényképein a háború elôtt
csak a Lánchíd ragyog a maihoz ha-
sonló fényben. Hogyan jutottunk el a
mai állapotig? 

Büszke vagyok, hogy valamikori fônököm,
dr. Horváth József munkáját folytathatom.
Bizony az elsô európai díszvilágítás megjele-
nése után (az Eiffel-tornyon) alig tíz évre, a
húszas években, már nálunk is megvalósul-
tak az elsô olyan berendezések, amelyek a
közvilágítási funkciókon túl esztétikai célokat
is szolgáltak. A szerves fejlôdést, aminek az
1938-as eucharisztikus világkongresszus új
lendületet adott, a város szörnyû pusztulása
hosszú idôre megállította. 

Gyerekkoromban az egyetlen fénylô
pont a városban a vörös csillag volt a
Parlament kupolájának csúcsán. Sze-
rencsére ezen a barbár idôszakon
már túl vagyunk. 

Ma már szinte csak azért hoznak japán turis-
tacsoportokat át Bécsbôl, hogy megnézhes-
sék Budapest éjszakai panorámáját. 

Talán maradjunk a Duna vonalánál,
ebbôl is csak a legfontosabbakat ki -
emelve, hisz mint mondta, a fôváros-
ban majd 300 díszvilágítási egység-
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Deme Lászlóval, számos díszvilágítás tervezôjével,
a Lisys munkatársával Götz Béla beszélget

LÁTVÁNYTERVEZÉS

Színház
az egész világ



rôl beszélhetnénk. Számomra az
egyik legvarázslatosabb a felújított
Szabadság híd zöld ívsora. 

Ez már LED-technikával készült. Minden új
munkánknak külön története van. Megren-
delôk, közmûvek, mûemlékesek, hatóságok
és tulajdonosok kereszttüzében születnek,
mindenki úgy gondolja, hogy ért hozzá. Itt
különösen kemény partnerekkel találkoz-
tunk. Az új nekifutásnál szinte egyöntetû volt
a véleményük, hogy csak a kapuzatok és az
álló szerkezetek kapjanak fényt. Mintegy
mellékesen egy próbavilágításon bemutattuk
az ívek általunk elképzelt, rejtett, visszavert
megvilágítását is. Ezeket csak úgy engedé-
lyezték volna, ha középen nem érnek össze,
és a hídfôkig sem jutnak el.

Én meg azt hittem – többször végig-
hajtva a rakparton – hogy valamilyen
mûszaki probléma késlelteti a közép-
sô szakasz megoldását. Kicsit a Nyu-
gati tér kétfelôl épülô felüljárójára
emlékeztetett, mikor az sehogy sem
akart összetalálkozni. 

Végül kérésünkre kisétált velünk Demszky
Gábor fôpolgármester úr az Erzsébet híd kö-
zepére, átnézett, és döntött. Beépülhetett a

hiányzó szakasz. A Szabadság híd megvilágí-
tása közelrôl is sok szépséget feltár, olyano-
kat fedez fel számunkra, amiket nappal talán
észre sem vennénk. A hídfôn és a kapuzaton
kétféle történelmi címer is megjelenik. Ezek
színhelyes bemutatására külön figyelmet for-
dítottunk. A hídszerkezet rezedazöldjének
megjelenítésére a 4000 Kelvin feletti színhô-
mérséklet alkalmas. (A fémhalogén és a
LED.)  

A Lánchíd volt a fôszereplôje az
1996-os millenniumi fény- és hangjá-
tékomnak. A produkció szó szerinti
fénypontjaként a Lánchíd díszvilágí-
tása gyulladt fel a Les Préludes ünne-
pi zenéjére. Addig csak a közvilágítás
égett a sötét Duna felett, így szinte a
szemünk elôtt született meg a híd.  

Drámai pillanat. Talán errôl beszéltek vasár-
nap reggel a Kossuth rádióban.  

A MÜPA megvilágítása különleges él-
ményt ad.

Elsô színes fénybeépítésünk a Sofitel Szállo-
dánál történt. A megrendelô a kékhez ra-
gaszkodott, ez volt a cég emblematikus
megjelenése. Nehéz volt elfogadtatni a ható-

ságokkal. Sok múlik egy szín tónusán. Fém
halogénlámpás világítótestek gyári elôtét
üvegével értük el ezt az árnyalatot. Így aztán
elcsitultak a tiltó hangok. − Egy szállodánál
elsôrendû igény, hogy ne világítsunk be az
ablakon. Különleges keskeny sugárzású fény-
vetôket használtunk (Guzzini Woody). Alap-
kérdés minden munkánknál a káprázatmen-
tes szerelés. Minden olyan, esetleg magasan
fekvô pontot is figyelembe kell venni, ahon-
nan rálátni fényvetôinkre. − A színezett fény,
együtt a mozgással a MÜPA-nál kapott elô -
ször létjogosultságot. Az építés során kon-
cepcióváltás történt a díszvilágítás tekinteté-
ben. 

Az épület funkciójában is változás
történt. Az Állami Népi Együttes nem
kívánt beköltözni, a Fesztivál Színház
így áttervezésre szorult. 

A nagy, sík kôfelületek kívánták meg ezt az
új megoldást az egyenletes megvilágítás he-
lyett. A külsô és az üvegfüggöny mögötti
színes fényeket egy programozható fénysza-
bályozó rendszer vezérli. Akár az év vala-
mennyi napjára külön-külön lejátszható
fényjátékot is létrehozhatunk ezzel – a hom-
lokzatokba épített diódás, színváltós, felvil-
lantható csíkokkal együtt (540 db RGB LED-es
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lámpatest) tovább bontják a nagyobb, szí-
nes fényfoltokat.  

Azt hiszem, az egyenletes fényterítés-
nek leginkább a nézôtôl távol esô
épületeknél van létjogosultsága. Ta-
lán jó példa erre a Melki apátság
fénylô barokksárga foltja az éjszakai
autópályák unalmában. A MÜPA-nál
a kôfelületek mellett szerencsére ott
van a fôhomlokzat hatalmas üvegfa-
la is. Az elôcsarnok fényei elárulják a
belsô ház magját, a puha ívû nézôté-
ri hajó tatját, a mesteri famunkát.
Milyennek látja a Parlament végre
létrejött díszvilágítását? 

Valóban hiánypótló feladat volt. Egyelôre
csak a Dunára nézô oldallal tudtunk foglal-
kozni, de a homlokzattal együtt a tornyok és
a kupola megvilágítása is elkészült. Remé-
nyeink szerint folytathatjuk majd a munkát.
Nem akarom felsorolni azt a rengeteg tech-
nikai problémát, amellyel egy ilyen tömegû
és jelentôségû épületnél találkozik a világítás-
tervezô. Ráadásul a hatalmas méret a részlet-
gazdagság iránti igényt is fokozza. Összhatá-
sában meleg sárga tónusa illeszkedik a város
esti fényeihez. A visszajelzésekbôl úgy érzem,
jó úton indultunk el. 

Egyik legszebb feladatuk mostaná-
ban talán a Margit hídnál volt.  

Igazában ez sincs teljesen befejezve. A pillé-
rek szobrai elsô körben nem voltak a terveink
között. Dolgozunk a feladat megoldásán, de
sohasem szeretnénk az adott mûtárgy kon-
túrjain túlnyúló segédszerkezeteket telepíte-
ni. – Valójában a mi munkánk egy beépítés-
sel sohasem ér véget. A karbantartáson túl
10-15 éven belül a berendezések amortizá-
lódnak. De az új lehetôségek – például a
LED-megjelenés − a harc a fogyasztás csök-
kentéséért is állandó feladatot adnak. 

Nagyon tetszik az a kontraszt, amely
az útpálya alatt megvilágított rácsos
szerkezetû ívek és a hídon álló, XIX.

századot idézô kandeláberek gyöngy -
sorai között jött létre. Arany János
verse kel életre benne (Hídavatás). 

Elôször nem volt szó a villamosok kábeltartó-
járól sem. 

Gondolom, átfeszítést terveztek. −
Döbbenten néztem én is a középsô
oszlopokra szerelt ostornyélszerû
fénycsöveket. Szerencsére még az
építkezés közben le is szerelték ôket.
De azért egy kicsit sok az oszlop,
nem? 

Éppen kétszer annyi, mint kéne.  

A múlt héten Bécsben jártam. Este a
Stephansdomban meglepetés várt.
A szokásos félhomály helyett a temp-
lomhajóba mintha a színes ólomüveg
ablakokon áradna be a fény. (Vetítô-
gépek a kórusról.) Ez is egy új útja a
városi díszvilágításoknak. 

Érdekes, hogy mennyi kapcsolódás van látás-
módunkban.

Köszönöm a beszélgetést. Szívesen
folytatnám. 

Götz Béla
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Régen a dinamikaszabályzókat (ezen belül is
legfôképp a kompresszorokat) babonás és
misztikummal erôsen átitatott félelem lengte
körül, mind versenyzôi (artista) és edzôi (hang-
mérnök) oldalról egyaránt. Ebben leginkább
az ismeretlentôl való félelem és a nem megfe-
lelô használatból eredô negatív „élmények”
játszottak fôszerepet. Szerencsére mostanra
természetessé vált a (jórészt) rendeltetésszerû
használatuk, és nem ellenségként, hanem jó
barátként tekintenek rájuk a drót mindkét vé-
gérôl. A digitális pultok világában (egy bizo-
nyos árkategória fölött) alapvetô elvárás, hogy
minden csatorna (legyen az bemenet, kime-
net, group, mátrix stb.) rendelkezzen ilyennel,
természetesen egy gate/expander (vagy más)
kíséretében. A Digico SD szériájában ezeket a
képességeket „kicsit” kibôvítették, és olyan
eszközöket adnak a kezünkbe, melyekkel sok-
kal precízebb beavatkozás és problémamegol-
dás áll rendelkezésünkre.
Mielôtt bekapcsolnánk akár a dinamikus EQ-t,

akár a soksávos kompresszort, azért vizsgáljuk
meg, hogy vajon az alapvetô „szerszámokat”
(EQ, kompresszor) megfelelô sorrendben
használjuk-e. A dummogó lábdob, a hüppögô
gitár, a cincogó hegedû, az „üvegvágó” éne-
kesnô stb. esetében – ha ezen elônytelen tulaj-
donságaik nem szélsôségesen jelentkeznek –
lehet, hogy elég csak a processzálás sorrendjén
változtatni. Vegyük példának a picsogva csipo-
gó Csipkerózsikát: ha a visító tartományt fájda-
lomküszöb alá kényszerítjük, majd dinamikai-
lag megregulázzuk; a mélyebb fekvésekben
bôgve búghat, hiszen ahhoz, hogy „ne fájjon”
azt a bizonyos középmagas tartományt elég iz-
mosan ki kell varázsolni. Ha azonban elôször
kilapítjuk – mivel a visítás a legintenzívebb,

ezért azt rendesen „megfogja” a kompresszor
– utána elég csak finoman beavatkozni a füle-
ket bántó tartományban. A hüppögô
láncfûrészbôl kilapíthatjuk a dudorgást, de ez
könnyen „fulladáshoz” vezethet, így a hüppö-
gô gitár mellé kapunk egy hüppögve szipogó
gitárost is. Ha elôször hangszín-szabálytalanko-
dunk egy kicsit – és könnyítünk a morajláson –,
kevésbé fog pumpálni a dinamikátlanító. Eze-
ket a köröket célszerû mindig lefutni (és fejben
is tartani), így egy idô után szinte ösztönösen
állítjuk be a megfelelô hangcincáló sorrendet,
és nem érnek furcsa meglepetések... Persze
ezek a segédeszközök nem feltétlenül arra szü-
lettek, hogy abból a bizonyos gyenge anyag-
ból (lég)várakat építsünk, hanem a jót még
jobbá is tehetjük általuk... 
Na, jöjjön a lényeg! A legösszetettebb talán

a dinamikus EQ. Nem új keletû a dolog, hiszen
volt már hasonló berendezés (BSS DPR-901II),

de ez egy picit azért más: leginkább egy hang-
színszabályzóval kombinált expanderként írha-
tó le. Mind a négy sávban külön-külön kap-
csolható, így könnyen kombinálható a hagyo-
mányos mûködésû szûrôkkel is. Bármilyen be-
avatkozást végzünk –  legyen az vágás vagy
emelés – beállíthatjuk, hogy milyen küszöb-
szint (threshold) fölött (over mód) vagy alatt
(under mód), milyen arányban (ratio) és mi-
lyen idôparaméterekkel (attack, release) tegye
azt meg. A küszöbszintet nem az egész jelen
vizsgálja, hanem csak a szûrô által átfogott
spektrumon, magyarul frekvencia- és karakte-
risztikafüggô, ezeket a tulajdonságait viszont –
teljes parametrikus EQ lévén – mi magunk ál-
lítjuk be. A ratióval kontrollálhatjuk, hogy az ál-
talunk elkövetett (vágás vagy emelés) mérté-
két milyen „hamar” érje el. Jelen esetben a
„hamar” nem idôre vonatkozik, hanem arra,
hogy a küszöbszintet mennyire kell átlépni az
általunk definiált gain eléréséhez. Minél na-
gyobb az arány (max 10:1), annál „hama-
rabb” következik be. Az idôparaméterek meg
talán magukért beszélnek. Ha a jelszint over
módban a küszöb alatt vagy under módban a
küszöb fölött van, a gain visszaugrik 0-ra. Ez
így elsôre talán bonyolultnak tûnhet, úgyhogy
nézzünk példákat! Vegyünk egy lábdobot,
melybe a bálna szívét szeretnénk integrálni:
beleemelünk vagy 15 dB-t a nekünk tetszô,
megfelelôen gyomorforgató frekvencián, Q-
val, és karakterrel (peaking/shelving), majd be-

kapcsoljuk a dinamikus EQ funkciót. A ratiót
állítsuk 10:1-re, a felfutási idôt (attack) a lehe-
tô legrövidebbre, az elengedési idôt (release)
pedig ízlés szerint (50–100 ms jó kiindulás le-
het). Válasszuk az over módot, és kapcsoljuk
be a dinamika funkciót. A küszöbszintet úgy ál-

41SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

SZÍNHÁZI HANGTECHNIKA GYAKORLATA

Kompresszálj okosan!
(avagy „Freki és a többiek”)

�A csipogó Csipkerózsika

A hüppügô láncfûrész

Dinamic EQ



lítsuk be, mint egy gate-nél; a mûszer precízen
jelzi, hogy mikor „nyit” és mennyit emel. (Ér-
telemszerûen, amikor „zárva” van, akkor sem-
mit, magyarul olyan, mintha a szûrô ki lenne
kapcsolva.) Mivel az arány magas, ezért a hal-
kabb ütéseknél is már majdnem eléri a jelen
esetben beállított +15 dB-t. Így rendesen
„mellbe rúg” anélkül, hogy a mélyemelés mi-
att összemosódna vagy begerjedne az alja, hi-
szen csak akkor emel, mikor megszólal a láb-
dob. Ez akkor hasznos, mikor a dobos nagyon
szélsôséges dinamikai tartományok között mo-
zog (nincs lehetôségünk triggerrel key-n ke-
resztül gate-t nyitogatni, ezért utóbbi haszná-
latát elhagyjuk, nehogy „kettévágjuk” a zenei-
leg amúgy fontos hangsúlyokat), és a masszív
emelés magával hozná a színpadon gomolygó
mélyeket. 
Természetesen – ha van rá lehetôségünk –

kapuval és kompresszorral kombinálva még
maradandóbb lehet az élmény. (Csak ügyel-
jünk a sorrendre!...) Sôt a lábdobcsatornát
megduplázva (vagy két mikrofont, esetleg
kétkapszulásat használva, egyiket kapuzva,
másikat nem; és ezeket másképpen hangszí-
nezve (pl.: egyiken sima EQ, másikon dinami-
kus) és kompresszálva elég izgalmas dolgokat
lehet mûvelni... Természetesen ez utóbbi
megoldás más instrumentumokra is alkalmaz-
ható... De kanyarodjunk vissza, és maradjunk
még egy kicsit a dinamikus EQ adta lehetôsé-
geknél. Hogy ne legyen ennyire unalmas, ve-
gyünk egy párszaszájú énekest (azoknak, akik
nem követték nyomon Harry Potter kalandja-
it, kígyóként sziszegve beszélô), akinek persze
alapvetôen nem túl fényes (a szó klasszikus és
átvitt értelmében sem) a hangja. Ebben az
esetben a magas tartományt pillangóúszással
(lepke) közelítjük meg, és jól meg is tekerjük a
Gain nevû paramétert. Így már kellôen nyitott
a „fôhôs", csak minden egyes sziszegésnél,
mintha kötôtûket nyomnának a fülünkbe. Kö-
vetve a lábdobnál leírtakat, azzal a különbség-
gel, hogy under módot választunk (Ilyenkor a
küszöbszint alatt aktív a szûrô, azt átlépve vi-
szont nem.), és az elengedési idôt még rövi-
debbre vesszük, csinálhatunk egy „passzív”

de-esser-t: mikor erôteljes zöngétlen mással-
hangzó következik (ami átlépi a beállított kü-
szöbszintet) nem emel magasat, egyébként
meg igen, mert az énekben jelen nem lévô
fényre nem „nyit ki”. Ha ez sem elég, csinál-
hatunk „aktív” „essztelenítôt” is egy másik
szûrôn: over mód, sok dB vágás a kellemetlen
tartományban, attack: minimum, release: mi-
nimum, vagy ízlés szerint kicsit több, ratio:
10:1, threshold: értelemszerûen csak a fájdal-
mas „csicsergésnél” nyisson. Ezek után sejthe-
tô, hogy a már példaként felhozott visító éne-
kesnôt is könnyebben lehet „szocializálni".
(Talán egy kicsit alacsonyabb ratióval, és hosz-
szabb idôparaméterekkel...) De gondolhatunk
a csak egy húron egy bizonyos hangnál búgó
bôgôre, vagy akusztikus gitárra – ahol hagyo-

mányos módszerrel (sima EQ) ugyan ki lehet
szûrni a zavaróan dühöngô basszust – de más
húron pendülve csak cincogás marad. A dina-
mikus EQ-val ez is lazán megoldható. 
Ezek a példák csak arra szolgáltak, hogy öt-

leteket, kiindulási alapokat (és némi elképzelést

a mûködésükrôl) adjanak; felkeltsék az érdek-
lôdést egy eszköz iránt, melyet kiismerve tény-
leg új dimenziók nyílnak meg: más minôségi
szinten lehet dolgozni, a felmerülô problémák-
ra sokkal hatékonyabban és gyorsabban talá-
lunk megoldást. De ezzel még nincs vége!
A kompresszort könnyedén átkapcsolhatjuk
multi-band (több frekvenciasávos) üzemmód-
ba. Jelen esetben ez három frekvenciasávot je-
lent, melyeket két keresztváltó (crossover) vá-
laszt szét. Ezeket természetesen mi állítjuk be a
többi paraméterrel együtt. Itt minden sávra
külön-külön betekergethetjük az ahhoz tartozó
kompresszor értékeit: küszöbszint, felfutás, el-
engedés, arány, kimeneti gain, auto gain stb.
Hogy ez mire jó? Az egyébként idôben spekt-
rálisan erôsen kiegyenlítetlen (magyarul össze-

vissza szóló: hol orros, hol dörmögô, hol cicer-
gô = kezelhetetlen) hangforrásokat regulázhat-
juk meg; vagy az amúgy kezelhetôket lehet
észrevétlenebbül „megállítani” a mixben. Pél-
dául egy mackós, láncfûrésszel elôadott, bólo-
gatós muzsikában szeretnénk a „baltanyelet”
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kicsit kivasalni: elkerülni, hogy a tompított
mély riffelés után a refrén öt fekvéssel feljebb,
kétségbeesetten markolászott kvintjei ne
tûnjenek szúnyoginváziónak, nem beszélve a
második verze tiszta bontogatásáról... persze
mindezt gyorsan, mert -5 perc van a beállásra.
Ilyenkor, ha a riffelésbôl kicsapjuk az alját, a ref-
rénben támadnak a már említett szúnyogok, a
bontogatás meg a felkelô nap házába is sötét-
séget hozna... Ha nem szedjük ki a hátunkat is
megmasszírozó alsó tartományt, a kompresz-
szor fullad. (Ha van idônk, bevethetjük a dina-
mikus EQ-t is, akár a multi-band kompresszor-
ral kombinálva.) 
Jöhet a multi-band verzió! Alsó keresztváltó:

250–315 Hz, felsô: 2,5–3,15 kHz, minden sáv-
ban: threshold –20 dB, attack 25 ms, release
200 ms, ratio 2:1–4:1, gain +3 dB. Persze ez
csak egy lehetséges kiindulási alap, amit min-
dig rá kell „szabni” az adott problémára, és
amúgy sem feltétlenül mûködik minden eset-
ben. Ha mûködne, nem lenne szükség hang-
mérnökre... Valószínû, hogy más-más idô -
paramétereket kell alkalmaznunk a különbözô
freki sávokon (általában fentrôl lefelé nô, de ez
sem igaz feltétlenül... (ezért talán szerencsé-
sebb egyforma beállításokkal kezdeni), amik
persze hangforrásonként teljesen eltérôek le-
hetnek. (A már kitapasztalt alapbeállításokat

azért célszerû presetben elmenteni, hogy ne
kelljen mindig nulláról betekergetni, mert le-
megy a nap...) Amit fontos megérteni, hogy
itt az egyes sávok kompresszorai (majdnem)
teljesen függetlenek, tehát az egyik nem „rán-
gatja” a másikat, csak arra a frekvenciatarto-
mányra vannak hatással, amit éppen kezel-
nek. (Azért csak majdnem, mert a váltófreki
közelében mindkét sávra hatással van a jel.)
Érthetôbben: a mély nem fullaszt (csak nem
dühöng), a hirtelen magas tranziensek nem
halkítják le a teljes hangszert (csak nem látunk
tôlük csillagokat), az orrosság szépen kisimul
stb. Ennek köszönhetô, hogy nagy, vastag,
„arcba” szóló instrumentumot vagy fôhôst
gyárthatunk, mert az így szélesebb tarto-
mányban bír jelen lenni (legalábbis ezt az illú-
ziót adja), persze az áthallás- és gerjedéshatár
korlátai között. Például a hangszínnel egyéb-
ként már rendbe tett (orrtalanított és visítástól
mentesített) elektromos vagy hangszedôvel
ellátott hegedût még kiegyenlítettebbé, mele-
gebb tónusúvá tehetjük; óriási éneket képez-
hetünk, a fél ütôs szakbolt termékeit egy mik-
rofonba felvonultató perkás kollégát pedig
mosolyogva üdvözöljük stb. Ha úgy érezzük,
hogy még a soksávos kompresszor mellé kéne
egy sima, válasszuk be az adott csatornát egy
groupba. 

Általában az a szerencsésebb, ha elôször a
hagyományos (széles sávú) kompresszort kö-
veti a multi verzió. (Egy-két kivételtôl eltekint-
ve...) Ha már a groupoknál tartunk, érdemes
bus-kompresszorként is kipróbálni: bil-
lentyûkre, vokálokra, sípra, dobra, nádi he-
gedûre, stb... Ezzel még mindig nincs vége: a
multiband kompresszorok utáni igény ugyanis
nem az egyes hangszerek kezelhetetlenségé-
nek problémájakor merült fel elôször a törté-
nelemben, hanem a mûsorszórás (broadcast)
rádiós és tv-s világában, illetve a hanglemezek
mastering folyamatainál. Így, ha szeretnénk az
adásba kerülô hangzóanyagot kicsit „uniformi-
zálni”, használjuk bátran az SD-széria által fel-
kínált, erre is kiváló eszközt! Persze elôtte cél-
szerû egy kis idôt szakítani a megismerésre né-
mi „konzerv” segítségével, és legyártani né-
hány stílusspecifikus ill. univerzális presetet –
élesben ez alkalom adtán elég stresszes is lehet
– bôven elég, ha csak finomítani kell. És ha a
fent említett kütyüket a SoundGriddel kombi-
náljuk... De ennek a történetnek elmesélésére
más alkalommal kerül majd sor. 
Remélem, sikerült az érdeklôdést felcsigáz-

nom, és adnom néhány támpontot. Jó teker-
getést!  

Hidasi Barnabás 
HL Studio



Új „pult”
az MA-tól 
Az idézôjel nem véletlen. Egyelô-
re még nem a várt grandMA2
teljes értékû kistestvére került a
piacra, csupán a már jól ismert

PC-n ill. laptopon futó onPC
szoftver kapott egy „vasat”.
Azonban nem szabad lebecsülni
az új jövevényt. Az MA onPC
command wing szoftveresen
mindent tud, amit a nagyok, és
hardverben is igyekszik köny-
nyebbé tenni a kezelést. Elsôsor-
ban vészpultnak vagy mobil

használatra szánták. Minden
szükséges porttal rendelkezik, és
csupán egy USB-összeköttetés
kell a laptop és a wing közé,
hogy úgy érezhessük, majdnem
van egy grandMA2-nk.
Fôbb technikai paraméterek:
– 2 x DMX kiment
– DMX be, Midi, SMPTE, ana-

lóg remote portok

– a grandMA2-vel megegye-
zô szerkesztômezô
– a gradMA2-vel megegyezô

szoftver
– A/B kereszthúzó
– 6 x lejátszóhúzó

– dimmerkerék + 4 x paramé-
terkerék

További információk:
www.lisys.hu.

Avolites
Titan Mobile
Napvilágot látott az Avolites leg-
kisebb fényvezérlôje a Titan mo-
bile. A „pult” különlegessége,
hogy a Pearl Expert és Tiger
Touchból megismert Titan szoft-
vert egy külsô számítógépen fut-
tatja a kezelôfelületünk pedig
USB-porton kapcsolódik hozzá.

A kezelôfelület tartalmazza a 4
DMX kijáratot, a pultról pedig
összesen 12 ArtNet univerzum el-
érhetô. Az új fényvezérlô már ki-
próbálható a Chromatica Kft.-nél.

További információk:
www.chromatica.hu
www.avolites.com

Core250i
és Core500i
A kaliforniai székhelyû QSC folya-
matosan bôvíti Q-SYS platformjá-
nak eszközeit. Januárban a
NAMM Show keretében két ré-
gen várt központi egység került

bemutatásra, melyek kisebb léte-
sítmények számára is elérhetôvé
teszi a Q-SYS nyújtotta elônyöket.
A már meglévô Core 1000, Core
3000 és Core 4000 mellé érkezô
Core250i és Core500i 64 ill. 128
hálózati audio csatornát képesek
kezelni, és – újdonságként – 8 db
kártyahellyel is rendelkeznek a he-
lyi analóg és digitális formátumok
fogadásához. A be- és kijáratok
konfigurálása, jelfeldolgozás grafi-
kus felületen, PC segítségével tör-
ténik. Megfelelô QSC végerôsítô
csatlakoztatásával az erôsítô és
hangsugárzó felügyeletét is ellát-
ja. A Core250i és Core500i önma-
gában alkalmas közepesen össze-
tett rendszerek megvalósítására,
az audio rendszer kezelésére.
A Q-SYS platformban rejlô képes-
ségek azonban hálózati csatlakozás
esetén teljesednek ki igazán. I/O
frame-ek segítségével bôvíthetôek

a ki- és bejáratok, további – akár
nagyobb – Core-ok pedig a számí-
tási kapacitást, maximális csatorna-
számot növelik. Így akár több ezer
tömörítetlen, nagy felbontású au-
dio csatorna kezelésére is képes.
A rendszert érintôképernyôs vezér-
lô segítségével is kezelhetjük, be-
mondáshoz közvetlenül hálózatra
csatlakoztatható mikrofonpult is
rendelkezésre áll. A biztonságot
szolgálja, hogy teljes redundancia
kialakítható a Q-SYS elemek segít-
ségével. Így egy meghibásodott
Core, I/O Frame, hálózati kapcso-
lat, vagy teljesítményerôsítô esetén
sem szakad meg a rendszer mûkö-
dése.

További információk:
www.interton.hu

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK



Egy királyi városi színház fölépítése Pesten
már régen napirendre került, a XVIII. század
közepétôl rendszeressé váltak a német
nyelvû hivatásos színésztruppok elôadásai, s
a formálódó polgárság hétköznapjainak dél-
utáni-esti elfoglaltságai közé besorolta im-
már a színi szórakozásokat is. A német kultúr-
kör országaiban fejlôdtek a városok, s ben-
nük sorra emeltek (immár nem a fôúri kasté-
lyok melléképületeiként szolgáló) színháza-
kat. A régió színházi élete nem véletlenül
mutatott nagy hasonlóságot mind mûsorá-
ban, mind az elôadásmódra nézve – az uta-
zó társulatok egységesítették az ízlést és a
színházba járási szokásokat. Az állandósulás
igénye mind a játszók, mind a közönség kö-
reiben egyre erôsebben artikulálódott.
A II. József felvilágosult modernizációs

koncepciójába is illeszkedô színház-alapítási
és -építési program nemcsak a székvárosok-
ra, Bécsre (1776), Pozsonyra (1776), majd (a

kormányszervek áthelyezését, 1786-ot köve-
tôen) Budára (Várszínház, 1787) vagy Pestre
koncentrált, ez idôben nyílt meg a soproni
német színház (1769) és a kassai is (1789).
Pesten 1774-tôl játszottak rendszeresen

német színészek a Rondellában (a mai Régi-
posta utcában), a városfal Duna-parti körbás-
tyájában kialakított, körülbelül ötszáz nézô
befogadására alkalmas színházépületben.
A Rondella elôzte meg a pesti német színját-
szás történetében a pompás épületet, amit
már a fôvárossá emelkedô s bôvülô települé-
sen emeltek – igaz, továbbra is a (nemrég le-
bontott) városfalon kívül, a volt Váci kapu
elôtti térség Duna felôli oldalára. (A színháza-
kat még sokáig a középületeknek és a körkö-
rösen bôvülô középkori polgárvárosnak kere-
teket adó falakon kívülre tervezték, s mai
Nemzeti Színházunk elhelyezése még az új
évezred elején is ezt a városépítészeti hagyo-
mányt követi.)

A Váci kaputól északra 1794-tôl állott
Tuschl-féle nyári színház, más nevén a krajcá-
ros komédia (Kreutzer-Theater, a Bécsbôl ide
származott Kasperl pesti otthona) 1804-ben
megüresedett helyére álmodta a városveze-
tés az új épületet. Az 1800-as évek legelejé-
tôl folyt tervezés többszöri, anyagi okokból
fakadt kudarcát követôen végül József nádor
1806-ban Johann von Aman bécsi építészre
bízta a munkát, a kivitelezés elôkészítését és
levezénylését pedig 1808-ban a fiatal Pollack
Mihályra. A háromemeletes klasszicista épü-
let 1810 helyett végül 1812 elejére készült el.
(Mögüle még sokáig hiányzott a Dunára né-
zô – hang- és szélfogóként is funkcionáló –
Redoute, a Vigadó, valamint a hozzá kapcso-
lódó kávéház és vendéglô, melyek azután
1829 és 33 között épültek föl. A színház for-
galomtól zajos és zsúfolt környéke, a külváro-
si Theater Platz nem volt kikövezve, a közvi-
lágítást sokáig mindössze három, a tér köze-
pén fölállított faoszlopra rögzített olajlámpa
szolgálta.)
A Német Színház 1812-ben Közép-Európa

legnagyobb színháza lett. 3500 fôt befogadó
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A Pesti Német Színház az 1830-as években. Vincenz Reim színezett rézkarca, OSZK SZT KA X. 103.

A Pesti Német Színház színpada. Franz Weiss színezett
litográfiája Karl Vasquez térképén, 1837.
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nézôtere 28 méter mélységû színpaddal né-
zett szembe. Az épület a Színház tér (Theater
Platz), a mai Vörösmarty tér nyugati oldalát
foglalta el (mellette állt a Magyar Királyhoz
címzett fogadó, másik oldalán a Hébe neve-
zetû „fagylalda”), kelet felé nézô homlokza-
tán, a hatalmas épület timpanonnal és oszlo-
pokkal díszes fôbejárata fölött Apolló, Thália,
Melpomené és Kalliopé, a fülkékben Klió, Eu-
terpé, Terpszikhoré és Polühümnia allegori-
kus szobrai álltak. A nézôtér tágas volt, de ri-
degnek tûntek sötétben maradt falai a gyen-
ge gázvilágítás miatt, és fûtése sem volt so-
káig, a nézôk az ôszi-téli szezonban kénytele-
nek voltak kabátban ülni a huzatos épület-
ben. Az óriási tér akusztikája is hagyott kíván-
nivalót maga után – csak a ritka telt házak
esetén javította a hallhatóságot a földszinten
álló és a páholyokban, karzatokon ülô közön-
ség tömege. (A színházavatás idején Pest tel-
jes lakossága nem érte el a 33 000 fôt…)
A Királyi Városi Színház 1812. február 9-én

nyílt meg, a császár, I. Ferenc születésnapjá-
nak tiszteletére. A mûsoron a kor legnép-
szerûbb szerzôjének, August Kotzebue-nak
az alkalomra írott játéka, az Ungerns erster
Wohlthäter (A magyarok elsô jótevôje), vala-
mint Die Ruinen von Athen (Athén romjai)
címû darabja szerepelt, mindkettô Ludwig
van Beethoven nyitányával és kísérôzenéjé-
vel. (Az István király-elôzenét az István, a ki-
rály címû rockopera [1983] elôtt is hallhat-
juk, onnan ismeri a mai közönség.) Egy alkal-

mi ünnepi szöveg is szerepelt a megnyitó
mûsorán Die Erhebung von Pest zur königli-
chen Freystadt (Pestnek szabad királyi város-
sá emeltetése) címmel.
Az elsô bérlôk, Szentiványi Márk és Gyürky

Pál nagy ambícióval kezdtek a pesti (és a jég-
mentes idôszakokban, csónakkal vagy hajó-
hídon át a Duna túlpartjáról érkezô budai)
közönség kiszolgálásához, mely programjuk-
ban a következô igazgatók (sorukban többek
közt Ráday Pál, Brunswick Ferenc, Orczy Lô-
rinc, Anton Babnigg és Fedor Grimm) is kö-
vetôik voltak. Ám a nyitó elôadás pompáját
és sikerét késôbb csak nagy erôfeszítésekkel
tudták megközelíteni, bár sok kísérletet tet-
tek a látványos, népszerû produkciók színre
hozatalára. A Pesti Német Színház mûsorá-
nak nagy részét a késô felvilágosodás bevált
repertoárdarabjai adták: zenés játékok, kü-
lönbözô fajú bécsi népszínmûvek és paródi-
ák, arlekinádok, lovag- és rémdrámák, az ak-
koriban közismert – ám a mai drámai-drama-
turgiai kánonban már nem szereplô – szer-
zôk látványosságai, gyerektársulatok, cirku-
szi, akrobataprodukciók. Alkalmanként a
klasszikus szerzôk (Shakespeare, Schiller, Les-
sing, Goethe és késôbb Hugo) mûvei is siker-
rel kerültek színre, de az operák (Mozart,
Rossini, Donizetti, Meyerbeer) mellett a leg-
népszerûbbek mégis Kotzebue, Körner, Grill-
parzer, Nestroy, Raimund, Birch-Pfeiffer da-
rabjai voltak. A zenés repertoár szolgált talán
leginkább példaként a késôbb karriert kez-

dett magyar hivatásos színházcsinálóknak, az
énekesek, karmesterek gyakran a német szín-
házak deszkáin iskoláztak (Erkel Ferenc 1833
és 1838 között volt itt operai karmester, és
híres operaénekesnônk, Schodelné Klein Ro-
zália, vagy a szólótáncos Farkas József is ven-
dégszerepelt a Pesti Német Színházban).
A nagy és fényes Német Színház vonzerejét a
direkciók gyakran az osztrák, német vagy
magyarországi születésû társulati tagok mel-
lé szerzôdtetett sztárvendégekkel igyekeztek
növelni. Néha magyar színészek, énekesek,
táncosok és társulatok is fölléptek a hatalmas
színpadon. 1822-ben meghívták Déryné
Széppataki Rózát, a magyar vándorszínészet
legendás primadonnáját is. Egyre sûrûbben
elôfordult, hogy a német nyelvû elôadások-
ban magyar szövegek, dalok hangzottak föl,
vagy épp, a nyitó elôadás példájára, magyar
történeti, nemzeti téma került színre. A Né-
met Színház sokszor szolgált hangversenyte-
remként (különösen a Vigadó fölépültét
megelôzôen). Játszott itt Liszt Ferenc is,
1823-ban.
A színház mûködése során többször is a

természeti erôk támadásainak volt kitéve: az
1838. évi árvíz – a szabályozatlan Duna-part
és a Csepel-sziget északi részénél kialakult
jégtorlasz okán – nagy károkat okozott a ré-
gi Pest alacsonyan fekvô folyóparti városré-
szeiben, a Színház téren is. 1847. február 2-
án hajnalban pedig (feltehetôen a nem sok-
kal korábban beépített fûtési rendszer hibás
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mûködése eredményeként kitört) tûzvész
pusztította el az épületet. Júliusra ugyan sike-
rült helyreállítani a színházat, ám a követke-
zô év tavaszi forradalma megakadályozta a

további mûködést. A Vi-
gadóban tartották a for-
radalmi országgyûlés
üléseit, ezért a Duna-
parti tömb épületegyüt-
tese 1849-ben, a pesti
oldalt a Gellért-hegyrôl
ágyúztató Hentzi bom-
bái nyomán ismét a tûz
martalékává lett. (A
Bach-korszakban ideig-
lenes tetôt emeltek a ro-
mos falak fölé, iskola-
ként mûködtették, majd
vásárcsarnokként, míg 1873-ban végképp le-
bontották. A Vigadó újjáépítésével 1859-ben
Feszl Frigyest bízták meg, s az épület 1865
januárjában fényes bállal nyílt meg.)
Az 1849 ôsze óta állt Lánchíddal összekap-

csolt kettôs város népessége ekkorra már el-
érte a 107 000 fôt, ami két évtized elteltével
meg is duplázódott, így a polgári közönség
színházi ellátása érdekében mind magyar,
mind német színházakra nyilvánvaló szükség
és igény mutatkozott.
A Színház téri épület helyett 1853. május

elsején nyitottak új, németül játszó társulato-
kat és közönségüket befogadó, ideiglenes,
sokszögalaprajzú faszínházat Nottheater (In-
terims Theater) néven az Újvásártéren (a mai
Erzsébet téren). A szükségszínház egészen
1870. április 9-éig mûködött. Ebben a szín-
házban hangzott föl Pesten elsô ízben Wag-

ner muzsikája. A következô német színház
1869-ben épült föl a Gyapjú utcában (ma
Báthory utca), ahol az újabb korszakot fém-
jelzô ifj. Johann Strauss, az operettkirály

mûvei aratták sikereiket a már erôsen fogyat-
kozó számú német ajkú pesti közönség elôtt.
A Gyapjú utcai Német Színház épülete 1889.
december 20-án égett le. Ez után a német
nyelvû színjátszás már csak rövid idôre tu-
dott otthont lelni a Városliget szélén. Az Aré-
na úton (a mai Dózsa György úton) állt Szín-
kört 1879-ben bérelte ki Feld Zsigmond. De
1889 után már ebben a házban is magyarul
játszottak.
Ahogy 1812 és az 1880-as évek között

Pest lakossága fokozatosan, bár egyre gyor-
suló ütemben elmagyarosodott, a kiszolgálá-
sukra szolgáló színi intézmények is német
nyelvûbôl magyarrá váltak. A Pesti Német
Színháznak eleinte csak a Duna-parti ikervá-
rosokban állomásozó vándortársulatok vol-
tak a versenytársai, ám 1837. augusztus 22-
tôl már komolyabb kihívója támadt a Pesti

Magyar Színház társulatában és közönségé-
ben. Az 1830-as évtizedben egymást inspirá-
ló vetélytársak voltak a pesti színtársulatok.
Ám a színjátszás romantikus fordulatát köve-
tôen már 1838 óta, az Erkel vezette opera-
együttest is mûködtetô magyar társulat, az
1840-tôl az Országgyûlés fenntartói támoga-
tását is élvezô Nemzeti Színház csábította el
a német ajkú és a kétnyelvû közönséget. Ké-
sôbb, a forradalom és szabadságharc 1849
nyári bukását követôen a nemzeti romantika
eredményeinek megôrzését célul maga elé
tûzô magyar intézményeken kívül a többi
hazai/pesti nemzetiség (elsôsorban a szer-
bek) erôsödô kulturális mozgalmai is rontot-
ták a németek pozícióit.
A XX. és a XXI. században azután a ma-

gyarországi német nyelvû színjátszás is visz-
szaszorult. Ma két hivatásos társulat mûkö-
dik: Szekszárdon városi/megyei színházként,
Budapesten magánszínházként. Ezeken kívül
néhány településen játszanak mûkedvelôk,
népszínpadok, melyeknek elsôsorban a nem-
zetiségi-nyelvi identitás megôrzésében van
szerepük. A német és a magyar nyelvû szín-
játszás együttélésének gazdag évszázadát
követôen Magyarországon a német nyelvte-
rület hivatásos színházi élete ismét vendég-
ként jelenik meg.
A magyarországi német színjátszás hosszú

históriájának változatos szakaszai közül
egyértelmûen kiemelkedik a jubiláns Pesti
Német Színház 1812-tôl 1847-ig tartott kor-
szaka, mely csúcspontja volt a késô felvilágo-
sodás, illetve a korai romantika színjátszásá-
nak. A hatalmas színház fölépítése, majd sok
évtizedes mûködése Pest városát a régió né-
met nyelvû városi-polgári kultúrájának kö-
zéppontjává tette. A korábban vándoréletet
élt, s csak igazán tehetôs településeken a kô-
épületekbe engedett hivatásos színjátszás
polgárjogot nyert ezzel az építészeti-város-
építészeti gesztussal.
A Pesti Német Színház megnyitásának

200. évfordulójára méltón emlékezô kiállítás
nyílik 2012. március 20-án, a Budapesti Ta-
vaszi Fesztivál programsorozata keretében a
Budapesti Történeti Múzeum Metszettárá-
nak kiállítóterében a BTM és az Országos
Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának
közös rendezésében.

Sirató Ildikó
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A Pesti Német Színház égése 1847. február 2-án. Ismeretlen metszete

A Pesti Német Színház, 1847. évi leégése után. Arányi Gusztáv rajza, Walzel Ágost
Frigyes litográfiája, 1847. OSZK SZT KA VIII. 155.

Az 1853-ban megnyílt Nottheater épülete az Újvásártéren



Elôzmények
A kormány által létrehozott Széll Kálmán-tervben
szerepelt, hogy az Országgyûlés 2011. július 1-jé-
ig elfogadja az új közbeszerzési törvényt.
Ha figyelembe vesszük, hogy a Széll Kálmán-

terv bejelentésére 2011. március 1-jén került sor,
akkor jól érzékelhetô, hogy a teljesen új törvény
létrehozására 4 hónapnyi idô állt rendelkezésre,
mely rendkívül rövid, különösképpen, ha a szük-
séges szakmai egyeztetések és szakmai viták ide-
jét is figyelembe vesszük.
A törvény-elôkészítés ideje alatt a Közbeszerzé-

sek Tanácsa és a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara által tartott szakmai konferencián a törvény
elôkészítésével megbízott Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium közbeszerzésért felelôs helyettes ál-
lamtitkára is elmondta, hogy a rendelkezésükre
álló idô igen rövid.
Erre való tekintettel is az új Kbt. egy kerettör-

vény jellegû szabályozás lesz, és bizonyos kérdé-
seket kormányrendeletben fognak szabályozni.
A kerettörvény jelleget indokolja továbbá, hogy a
gyakorlati tapasztalatok változását a rendeletek
módosításával gyorsabban lehet követni, mint a
törvénymódosításokkal.
A régi törvénnyel kapcsolatos legfôbb kritikák

között szerepelt, hogy átláthatatlan szerkezetû,
számtalan helyen visszahivatkozásokat tartal-
maz, túlságosan részletesen szabályozott egyes
kérdéseket, valamint hogy alkalmazása a mikro-,
kis- és középvállalkozásokra aránytalanul nagy
terhet ró, ezáltal versenyhátrányba hozza ôket.
A régi Kbt. sok hibája a 2003. évi elfogadása óta
történt számtalan módosításra vezethetô vissza.
A 2011-es évben például 8 alkalommal került
módosításra.
Ennek megfelelôen az új törvénnyel szembeni

elvárások a könnyen áttekinthetô szerkezet, a
részletszabályok külön rendeletekben történô
szabályozása, az ajánlattevôk számára a közbe-
szerzési eljárásban való részvétel megkönnyítése.
Ilyen elôzmények után fogadta el az Ország-

gyûlés a 2011. évi CVIII. törvényt a közbeszerzé-
sekrôl, mely a Magyar Közlöny július 20-i számá-
ban került kihirdetésre.
Az új Kbt. – egy ügyes jogtechnikai megoldás

eredményeként – azonban csak 2012. január
1-jén lépett hatályba. A törvény alkalmazásához
szükséges kormányrendeleteket 2011 végén hir-
dették ki részben, illetve még a cikk írásakor is
vannak megalkotásra váró rendeletek.
További „érdekessége” a jogalkotásnak, hogy

2011. december 14-én az Országgyûlés elfogad-
ta a 2011. évi CLXXXII. törvényt az egyes energe-
tikai tárgyú törvények módosításáról, és ebben a

törvényben módosította a még hatályba sem lé-
pett Kbt.-t.

Az új Kbt. áttekintése
Mielôtt rátérek az új Kbt. részletes ismertetésére,
néhány alaptétel ismertetése szükséges.
A törvény továbbra is két eljárási rendet külön-

böztet meg:
1. közösségi eljárási rend (uniós értékhatárt el-

érô beszerzések)
2. nemzeti eljárási rend (nemzeti értékhatárt el-

érô beszerzések)
A közösségi eljárási rendben továbbra is az Eu-

rópai Közösség (EK) irányelvei a mérvadóak, me-
lyeknek a nemzeti jogrendbe történô átültetése
minden tagállam számára kötelezô. Ebbôl kifo-
lyólag a közösségi rezsim szabályozásában nagy
és érdemi változások nem történhettek.
A törvény felépítése
1. rész: Általános rendelkezések
2. rész: Az uniós értékhatárt elérô értékû köz-

beszerzések szabályai
3. rész: Nemzeti eljárási rend
4. rész: Közbeszerzési szerzôdések
5. rész: A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogor-

voslat
6. rész: A Közbeszerzési hatóság
7. rész: Záró rendelkezések

1. rész: Általános rendelkezések
Mint fentebb is jeleztem, az új Kbt.-vel szembeni
egyik legfontosabb elvárás az átlátható szerkezet
kialakítása volt. Ezt elsôsorban azáltal kívánták
megvalósítani, hogy a törvény elsô részében ösz-
szefoglalták mindazon szabályokat, melyeket va-
lamennyi eljárási rendben alkalmazni kell.
Ezáltal nagymértékben csökkenteni lehetett a

különbözô eljárási rendek közötti visszahivatko-
zásokat. Mint ismeretes, a régi Kbt. a nemzeti el-
járás szabályai között számos helyen visszahivat-
kozásokat tartalmazott a közösségi eljárás szabá-
lyaira.
Ebben a részben került rögzítésre:
– A törvény célja és alapelvei
– Értelmezô rendelkezések
– A törvény személyi és tárgyi hatálya
– Ajánlatkérô szervezetek
– Az ajánlatkérôkre és gazdasági szereplôkre

vonatkozó rendelkezések 
– A közzétételre és kommunikációra vonatko-

zó szabályok 

A törvény célja és alapelvei
Lényeges változás állt be a törvény céljainak
megfogalmazása kapcsán. Így például különös

hangsúlyt kap a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok közbeszerzési eljárásban való részvételének,
a fenntartható fejlôdés, az állam szociális cél-
kitûzései és a jogszerû foglalkoztatás elôsegítése.
Bár a fenti célokkal egyet lehet érteni, azt azon-
ban vitatom, hogy ezen célok megvalósítását a
Kbt. szabályozási rendszerén keresztül kell-e, il-
letve lehet-e elérni.

Értelmezô rendelkezések
Számos fogalom került újragondolásra. Így pél-
dául megszûnt az erôforrás-szervezet, és mind
az ajánlattevôket, mind az alvállalkozókat „gaz-
dasági szereplô”-ként nevesíti a törvény. Meg-
szûnt továbbá a 10%-on aluli alvállalkozó fogal-
ma is, de a fentebb ismertetett december 14-i
törvénymódosítás visszahozta a 10%-on felüli al-
vállalkozó fogalmát.

A törvény személyi és tárgyi hatálya
Újragondolásra került a törvény személyi hatálya,
de összességében elmondható, hogy az ajánlat-
kérôi kör nem szûkült, csak csökkent azon jogcí-
mek száma, melyek alapján a különbözô szerve-
zetek a Kbt. hatálya alá tartoznak. Így például az
ún. közszolgáltató ajánlatkérôk is ebben a rész-
ben lettek nevesítve.
A Kbt. tárgyi hatálya sem változott, a közbe-

szerzés tárgya továbbra is: árubeszerzés, építési
beruházás, szolgáltatás megrendelése, építési
koncesszió és szolgáltatási koncesszió.
A kivételek köre sem változott, azonban a kü-

lönbözô kivételi esetek összegyûjtésre kerültek a
9. §-ban.
Az értékhatárok kikerültek a törvénybôl. Az uni-

ós értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja
meg, a nemzeti értékhatárokat pedig a költség-
vetési törvény. Az értékhatárokat a Közbeszerzé-
sek Tanácsa minden év elején közzéteszi.
A becsült érték meghatározása lényegesen át

lett fogalmazva. A Kbt. 18. § (2) bekezdése a kö-
vetkezôképpen fogalmaz:

Az ajánlatkérônek egybe kell számítania azon
hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások
megrendelésére irányuló szerzôdések értékét, ame-
lyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy idô-
ben merül fel, valamint az ugyanazon építési be-
ruházás megvalósítására irányuló szerzôdések ér-
tékét.
A fenti törvényhelyet azért idéztem szó szerint,

mert megítélésem szerint ez az új Kbt. egyik leg-
vitatottabb és egyben legértelmezhetetlenebb
szakasza. Mire gondolt a jogalkotó, amikor az
„egy idôben” kifejezést emelte a törvénybe? Sok
szakmai elôadáson vettem részt a törvény elfoga-
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dása óta, de abban egységes a szakma megítélé-
se, hogy senki sem tudja, hogy hogyan kell ezt a
szakaszt értelmezni. Így én is csak azt tudom min-
denkinek tanácsolni, hogy ameddig ez a kérdés
nem tisztázódik, addig mindenki a régi Kbt. sze-
rinti, szigorúbb értelmezést alkalmazza az egybe-
számítás során.
Az összeférhetetlenségi szabályokat is újrafo-

galmazták. Az eddigi nagyon szigorú szabályo-
zást egy megengedôbb szabályozás váltja fel,
melynek lényege, hogy az összeférhetetlenség
csak akkor áll fenn bizonyos személlyel vagy szer-
vezettel kapcsolatban, ha ajánlattevôi oldalon
történô közremûködésük valós veszélyt jelent a
verseny tisztaságára.

A közzétételre vonatkozó szabályok
Alapvetôen nem változtak a szabályok, mindösz-
szesen a szerzôdés teljesítésérôl szóló hirdetmény
közzétételére nincs szükség a jövôben. Ez viszont
vonatkozik a 2012. január 1. elôtt indított eljárá-
sokra is.
Az ajánlatkérô honlapján továbbra is a meg-

szokott adatokat kell közzétenni, kiegészítve a
szerzôdés teljesítésére vonatkozó adatokkal.

2. rész: Az uniós értékhatárt
elérô értékû közbeszerzések sza-
bályai
Mint ahogy korábban is jeleztem, a közösségi re-
zsimben a szabályozást szinte teljes mértékben
meghatározzák az Európai Közösség irányelvei,
így ezen a területen az új Kbt. sem tartalmaz
nagy változásokat.
Az alábbiakban csak a legfontosabb változáso-

kat ismertetem.
Kizáró okok:
Bôvült a kizáró okok köre. Új elem, hogy a tisz-

tázatlan tulajdonosi viszonyú cégeket és az off -
shore cégeket az eljárásból ki kell zárni.
Míg a kizáró okokat a Kbt., addig azok igazo-

lásának módját a 310/2011 (XII. 23.) kormány-
rendelet tartalmazza.
Ezáltal sikerült elérni (az egyszerûsítés jegyé -

ben), hogy az ajánlattevôknek nem csak a Kbt.-
bôl kell tájékozódniuk egy sikeres ajánlattétel ér-
dekében, hanem a kormányrendeletet is ismerni
kell. Mindenki döntse el saját maga, hogy ez egy-
szerûbb-e így, mint ahogy eddig volt.

Alkalmassági követelmények
és igazolásuk
Az alkalmassági követelmények esetében hason-
ló a helyzet, mint a kizáró okok esetében. Az alap-
elveket a Kbt.-ben találjuk, míg az alkalmassági
követelményeket és azok igazolásának módját a
fent hivatkozott kormányrendeletben.

Benyújtandó dokumentumok
Az új törvény megalkotásánál egyik legfontosabb
alapelv volt, hogy az ajánlattevôk ajánlatadását a
lehetô legnagyobb mértékben egyszerûsítsék. Ez
természetesen az ajánlatkérôi oldalon több fel-
adattal fog járni. Így az ajánlatkérôknek kell majd
ellenôrizni és dokumentálni például a kizáró okok
hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok elle-
nôrzésére az ajánlatkérô magyar nyelven rendel-
kezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhite-
les nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
Olyan eljárásban, ahol 10-12 ajánlattevô is

van, ez nem kis többletfeladatot jelent az ajánlat-
kérôk számára, akik erre nincsenek felkészülve.
Így bár a szándék értékelhetô, a kivitelezés kérdô-
jeleket vet fel.
Az alvállalkozókkal kapcsolatos kizáró okok és

alkalmassági feltételeket illetôen az ajánlattevôk-
nek csak nyilatkozatot kell becsatolniuk.

Aránytalanul alacsony ár vizsgálata
Talán ezen a területen hozta a Kbt. a legpozití-
vabb változást. Kirívóan alacsony ár helyett
aránytalanul alacsony árról beszélünk, és meg-
szûnt az ár eddig matematikai alapon történô
vizsgálata, és az aránytalanul alacsony ár esetét a
becsült értékhez és az ajánlatkérô korábbi tapasz-
talataihoz kell viszonyítani. Ez a megoldás sokkal
közelebb áll a valósághoz.

3. rész: Nemzeti eljárási rend
A nemzeti eljárási rendben jelentôs változások
történtek. Az ajánlatkérôk két eljárási rend között
választhatnak.
1. Szabadon kialakítható eljárást folytatnak le.
2. Az Kbt. 2. része szerinti eljárási rendet alkal-

mazzák.
Mindkét esetben a Kbt.-ben foglalt elôírásokat

be kell tartani.
Bár nagyon csábítóan hangzik a saját eljárási

rend szerinti közbeszerzési eljárás, de egyelôre,

még mindenkit óva intek ettôl. Teszem ezt azért,
mert ennek az eljárásnak az alapvetô szabályai
sincsenek kidolgozva. A jogalkotók lényegében
csak az alapelvek betartását írják elô, azt viszont,
mint tudjuk, a Közbeszerzési Döntôbizottság utó-
lag elég tágan tudja értelmezni.
Bár az eljárási rend egyszerûsítése itt is nemes

szándéknak tekinthetô, de egy teljesen kidolgo-
zatlan feltételrendszer mellett ez nem vállalható
fel. Számtalan jogorvoslati eljárás fog indulni ezen
eljárási rend ellen, ha egyáltalán lesz olyan aján-
latkérô, aki ezt vállalja.
Amennyiben a Kbt. 2. része szerinti eljárási ren-

det alkalmazzuk, akkor az eljárás egyszerûsége
kérdôjelezhetô meg.
Úgy gondolom, hogy a Kbt. ezen részének

még ki kell forrnia önmagát, így hamarosan vár-
ható egy törvénymódosítás.

Kivételi körök a nemzeti eljárási rendben
A kivételi kör nem változott, így továbbra is a ki-
vételek közé tartozik egyes mûvészeti szolgáltatá-
sok megrendelése.

4. rész: Közbeszerzési szerzôdés
Fontos változás, hogy a szerzôdésmódosításnak a
lehetôsége kibôvült. Szakítottak az eddigi rendkí-
vül merev szabályokkal, ami a gyakorlati élettôl
teljesen idegen módon szabályozta a szerzôdések
módosításának a lehetôségét. Alapelvként ki-
mondhatjuk, hogy a törvény olyan esetekben en-
gedi a szerzôdést módosítani, mely nem eredmé-
nyezi a gazdasági egyensúly megváltozását az
ajánlattevôi oldalon, illetve nem változtatja meg
a közbeszerzési eljárás eredményét.

5. rész: A közbeszerzésekkel kap-
csolatos jogorvoslat
Itt csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy jelen-
tôsen növekszik a jogorvoslati eljárásért fizetendô
igazgatási szolgáltatási díj összege.
Adott esetben elérheti a 25 millió Ft-ot is, mely

összeg egyáltalán nem kedvez a mikró-, kis- és
középvállalkozásoknak, amennyiben sérelmükre
elkövetett jogsértés miatt jogorvoslati eljárást kí-
vánnak indítani.

Burg Péter
hivatalos közbeszerzési tanácsadó

burg.peter@chello.hu
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Értékhatárok:

A fenti összegek áfa nélkül értendôk!

Közösségi rezsim: Nemzeti rezsim:

árubeszerzés 54 560 000 Ft 8 millió Ft

szolgáltatás-
megrendelés 54 560 000 Ft 8 millió Ft

építési beruházás 1 364 000 000 Ft 15 millió Ft

Eljárási határidôk:

Közösségi rezsim: Nemzeti rezsim:

Nyílt eljárás 45 nap 20 nap

Meghívásos eljárás 30 + 40 nap

Tárgyalásos eljárás 30 nap + ajánlattételi
határidô kb. 10 nap



Kedves Sándor!
Itt fönn a hegyen most kristálytiszta a levegô,
és úgy ragyog minden, mintha épp most ko-
ronáznák Tél Hercegét! Nem nagy kedvvel
álltam neki az írásnak, de annyi minden tör-
tént és történik a színházi világban, hogy úgy
éreztem, ötévente megszólalhatok én is.
Mint múltkor, most sem szeretném nyilvá-
nosságra hozni a nevem, így, ha rá is jöttél,
ki vagyok, kérlek, maradjon köztünk.
Lassan öt éve már, hogy megírtam azt a

bizonyos levelet1, amelyet nyilvánosságra
hoztál a honlapodon és a Színpadban is. Iga-
zi bulvárújság módjára írtad meg egy-két hó-
napja, hogy megjövendöltem három szín-
igazgató távozását! Szó sincs róla persze, én
színházakról írtam elsôsorban, és nem igaz-
gatókról.
Kezdjük a legnagyobb tévedésemmel, a

József Attila Színházzal. Azt hittem, a látoga-
tottsága és a társadalmi beágyazottsága
megmenti a nagyobb változástól, ám nem
így történt. Kellett a hely egy magánszínház
elôadásainak. Januárban például a Turay Ida
Színház öt elôadást játszik a József Attilában,
a Soproni Petôfi Színházban pedig 11-et! És,
ahogy tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, a két
közösségi és az egy magánszínház mögött
egy házaspár áll. (De nagyon érdekelne, va-
jon mi vagy ki áll a színház adóssága mögött
– megtudjuk valaha is?)
Úgy látszik, Sándor, ez a jövô! Persze, ha

így hirdette volna meg a fôváros a József At-
tila igazgatói pályázatát, bizonyára többen is
pályáztak volna, és egy nagyobb versengés-
ben talán még gazdaságosabb eredmények
is születtek volna. De hát tanulnunk kell a
szakmát!
Hogy mi is ez a jövô? A méretgazdaságos-

ság, ahogy a közgazdász vejem mondaná!

A sok kis színház egyedül túl gazdaságtalanul
mûködik. Mindegyiknek van saját gazdasági,
mûszaki, sajtó-, marketingapparátusa, gyak-
ran kihasználatlanul. Egyetlen gazdasági hi-
vatal is el tudná látni a kisszínházak gazdasá-
gi adminisztrációját. Miért kell a Radnótinak,
Új Színháznak, Katonának, Centrálnak, József
Attilának, Tháliának teljes körû kiszolgáló sze-
mélyzet. (Ha nem szûnnek meg közösségi
színházként dolgozni, akkor a Játékszínt és a
Kamaraszínházat is ide sorolom.) 
Teljes körû apparátusra talán csak a három

nagynak (Víg, Madách, Operett) van szüksé-
ge. Az állami színházakból megmaradó há-
rom vagy négy színház kiszolgáló személyze-
tét össze kellene vonni egy szervezetbe. Így
van ez Bécsben is, és ha minden igaz, ott ra-
gyogóan mûködik. (Természetesen az önálló
mûvészeti vezetés mindenhol megmaradna.) 
Vidéken a méretgazdaságosság érvényesí-

tése más szemszögbôl, az elôadások kijátszá-
sában lehetne megoldás. Egy 50 ezer lakosú
városban talán 20-szor lehet egy darabot el-
játszani, ha nagy siker, még ötször. Ha szer-
zôdnének a szomszédos színházakkal, akkor
ott is lehetne játszani, így akár a felére, har-
madára csökkenhetnének a kiállítási költsé-
gek és a próbadíjak. (Még akkor is, ha bele-
számítjuk a szállítási és utazási költségeket.)
Nyugat-Dunántúl három megyéjében négy
nagyszínház és három bábszínház mûködik.
Alig-alig van köztük együttmûködés.
Hogy mi várok még a jövôtôl? A Pesti Ma-

gyar Színház nagy veszélyben van. Gond van
a pénzügyekkel, gond az épülettel, gond a
látogatottsággal. Egy néhány éve felmerült
gondolatot tartok a legjobbnak, egyesülni a
Soroksári úti Nemzetivel. Leányszínházként,
belvárosi játszóhelyként talán sikeresebb len-
ne. Ha nem szûnik meg a Kamara és a Játék-

szín, akkor vagy magánosítják (mint a József
Attilát), vagy odaadják az alternatívoknak ját-
szóhelynek, befogadónak. 
Pesten a Centrál nem találja még a helyét.

Kevés a pénze, mûsorpolitikája vegyes, mint
egy vidéki színházé, nincs igazi törzsközönsé-
ge. Bajban van, talán még egy-két évig ki-
húzza.
Ahogy újraolvasom az eddig írtakat, lá-

tom, eddig csak pénzrôl volt szó: pénzhiány
miatt alakítanak át vagy zárnak be színháza-
kat, a pénzhiány az, ami talán régi vesszôpa-
ripádat, az együttmûködést elôtérbe hozza.
A pénz után csak egy szót a politikáról.
Nem örülök az Új Színház körüli hercehur-

cának. Semmiképpen sem szabadna enged-
ni, hogy a politika beleavatkozzon szakmai
kérdésekbe. Ha ez megtörténik, mindenkép-
pen tiltakozni kell ellene. De mindenképpen
drukkolok az új vezetésnek, legyenek sikere-
sek, de nem a politika, hanem a mûvészet ál-
tal. (Olvastam mindkét összehasonlító tanul-
mányodat a Színházban, amelyben kimutat-
tad az Új Színház alacsony nézôszámát.)
Kertünkben, válaszként a nagy melegre,

kibújt az elsô hóvirág! Három gyönyörû, kar-
csú hercegnô! Vajon az éjszakai fagyokban
meg tudnak-e maradni? Talán nem lesznek
nagy hidegek, mert leköltözni a városba vég-
képp nincs ínyemre. Nincs kedvem éjszakán-
ként arra ébredni, hogy a bárból kijövô ré-
szeg aranyifiak hajléktalanokat rugdosnak
halálra házunk kapualjában.
Sándor, ne felejtsd, nem akarok visszatérni

a színházi életbe, maradjak meg hát tovább-
ra is így, névtelenül.

Üdvözöl öreg barátod:
NN

1 SZÍNPAD, 2007. december, 47. o.
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NN, aki közel öt évvel ezelôtt megjósolta három színház-
igazgató és több színház sorsát, újabb levéllel jelentkezett
Újhegyrôl, errôl a titokzatos, azonosíthatatlan helyrôl. Fel-
hatalmazott, hogy nyilvánosságra hozzam, így szívesen
osztom meg gondolatait a lap olvasóival is.

Venczel Sándor

SZÍNHÁZI GAZDÁLKODÁS

Újabb levél
Újhegyrôl



Hogyan történhetett mégis, hogy alig két év
múlva Kerényi Imre felkért a Kamarába,
Gyurkovics Tibor bemutatójának díszletter-
vezésére. Talán úgy látta, rizikó nélküli vállal-
kozás, hiszen akár két szék és egy íróasztal is
elegendô hozzá. A darab egy megtörtént
eseményt dolgoz fel. Egy piarista paptanár
evezôtúrára viszi diákjait a Balatonra. Viharba
kerülnek, az egyik diák meghal. A színmû a
kihallgató ügyész (Bálint András) és a vádlott
tanár (Mensáros László) párviadala. – Ottó is
beleegyezett, gondolom. Tizennyolc éves
koromban kerültem a Madáchba. Újabb ti-
zennyolc év telt el azóta munkával, tanulás-
sal. 

Vágjunk bele, tegyünk egy kísérletet. – Csak-
ugyan kísérletként fogtam fel a megbízást.
Pályám legnagyobb sikerét értem el vele.
Nehéz volt Imrét meglepni, de most elámult,

amikor eljött hozzánk, és bemutattam neki a
bevilágított makettet. Díszletem alapja egy
akkor még számomra is ismeretlen anyag
volt: féligáteresztô tükörfólia plexitáblákra ra-
gasztva. Dubrovnikban egy villa nagy üveg -
ajtaján láttam azon a nyáron ilyen fóliát.
A tenger csillogott benne varázslatosan.
A technológia olyannyira bejáratlan volt az

idô szerint, hogy a makettet még üvegleme-
zekbôl állítottam össze. Ezekre egy tükörké-
szítônél ezüstréteget kértem úgy, hogy a zá-
róréteget, ami a teljes tükörhatást hozza lét-
re, nem hordattam fel. A technikus nem na-
gyon értette, mit akarok, figyelmeztetett,
hogy az ezüstréteg így hamar oxidálódni
fog, a tükör tönkremegy.
Díszletemben a függesztett tükrözô táblák

többféle járásra, megjelenésre, üvegfelület
mögötti cselekményre adtak lehetôséget.

Középen egy fehér levelû fa lebegett. Két ol-
dalra, a sûrûbben függô tükrök mögé egy-
egy festett transzparens hátteret helyeztem.
Ezek csak úgy váltak láthatóvá, ha átvilágítot-
tuk ôket. A bal oldalon egy dús vegetációjú,
mélyvízi világra utaló kép volt, a másik egy
román kori kôtemplom boltíveit, oszlopait
ábrázolta. Bemutattam Kerényinek:

Ahogy a lámpát balról jobbra mozgatom,
úgy kerülünk át a víz alatti világból a templom-
belsôbe, vagy vissza, és ennek finom változa-
tai. A térben mozgó szereplôk a tükrök által
megsokszorozódva, de ami még fontosabb,
egyszerre több szögbôl, szembôl és profilból
láthatók. Ha háttal állnak, akkor is. – A bemu-
tató sikere számomra ijesztô volt. Etalonként
értékelték, mindenki ezt a szintet várta tôlem
a továbbiakban. A szerzô – Gyurkovics Tibor
– ragaszkodott hozzá, hogy késôbbi darabjait
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is én tervezzem (Fészekalja, Nagyvizit, Bol-
dogháza ).
Ettôl kezdve Ádám Ottó, Kerényi Imre és

Szirtes Tamás folyamatosan elláttak tervezôi
feladatokkal. A következôt újra Imrétôl kap-
tam. Brecht–Weill: Mahagonny város tündök-
lése és bukása.
A külsô mûhelyek eleinte nehezen fogad-

tak el. Ott igazi szakemberek dolgoztak: asz-
talosok, lakatosok. Ôk a szakma szabályai sze-
rint voltak csak hajlandók tárgyalni. Ez bizo-
nyos mértékben jó is. Volt, aki szívesen vette
a kísérletezést, volt, aki nem. Azt szerettem
volna, hogy amikor bemegy a nézô, ne lás-
son semmit. A semmibôl épüljön föl Maha-
gonny városa. Ehhez találtam ki a szerkeze-
tet: a teljes színpadpadlót a homokban négy
hatalmas háromszög fedte be, csúcsban ta-
lálkoztak. Rugalmas, hajlítható acélszerkezet-
bôl készültek, amibe a kárpitosipar epedaru-
gói voltak beleszôve. A csúcsokat emeltük
különbözô ívekbe, így változatos tereket hoz-
tak létre. Mozgásokat végeztek, vagyis nem
volt olyan része a díszletnek, ami mindig
ugyanolyan maradt. Minden elemének for-
mája folyamatosan változott. Amikor a mo-
dellt meglátták a mûteremben, kijelentették:
Mi ilyet még nem csináltunk, és nem is fogunk.
Egy vas egyenes vagy görbe, de azt, hogy hol
egyenes, hol görbe legyen, azt mi nem vállal-
juk. (Ez ugyanis maradandó alakváltozás nél-
küli rugalmasságot igényel.) A Madách Szín-
ház márvány elôcsarnokában gyártottuk le a
házi lakatossal és kárpitossal (Seregély Sán-
dor és Gerschner János) az egész díszletet,
délelôttönként, ahol este az elegáns közön-
ség a büfében kávézott. Így készült el a Ma-
hagonny díszlete. 
Talán már az eddigiekbôl is kitûnt, hogy a

hagyományos díszletkészítési technikákon
túl mennyire vonzódom a természet által lét-
rehozott élô anyagokhoz (gyökérzet, nád).
Ezek az emberi kéz ôsi idôk óta hasznosító
technikái (fonás, szövés, nemezelés, faragás),
aztán az egyre fejlôdô ipari termékek (plexi,
perforált fémlemez) a látvány alapanyaga-
ként való megjelenítéséhez. 
Elôször a magam szórakozására készítet-

tem fémhálóból makettet, még konkrét tör-
ténetet sem képzeltem hozzá. Izgatott a
többsíkú tér, egyszerre megmutatni egy fal
elôtt és mögött történô cselekményt, eltün-
tetni, megjeleníteni, vagy csak sejtetni vala-
mit a második, többedik dimenzióban.
A színpadi kísérletezést a Tháliában kezdtem
el ezzel a technikával a Sztárcsinálókban.
Rendezôjének, Kerényi Miklós Gábornak
annyira megtetszett, hogy arra kért, használ-
juk fel a díszletet néhány új elemmel kiegé-
szítve a Zichy-kastély udvarára tervezett Hän-

del-opera, az Agrippina elôadásához. A ja-
vaslatnak nyilván anyagi okai is voltak, meg
hát mindkét mû római környezetben játszó-
dott. (Az opera zenekarát középen helyez-
tem el, ezt körbevette emelt szinten a játék-
tér. Mind látványban, mind akusztikailag tö-
kéletesen bevált az ötlet.)
Következô állomása ennek az anyaghasz-

nálatnak a Nemzeti Színház lett (1982). Az új
vezetésû együttes nyitó elôadása Illyés Gyula
mûve, a Tiszták volt. A József-hegyi kilátó
melletti otthonában látogathattuk meg a
költôt Sinkovitscsal és Kerényi Imrével. Flóra
asszony kávéval kínált. Kell ennél szebb indu-
lás egy bemutatóhoz? Az ilyen találkozások

feledtetik a hétköznapok gondjait, máshon-
nan láttatják a világot.
A darab története egy hegycsúcson, az al-

bigensek körülzárt várában játszódik. A tömör
és az áttetszô anyagok ellentétébôl alakítot-
tam ki a díszletet. A hegyoldalt a vár lábáig
már a támadók nehéz pajzsai fedik. Bent a
várban roncsolt, perforált fémlemez tört falai
mögött és alatt egy szûk kápolnában imádko-
zik a gyülekezet papja (Bessenyei).
Nagy Viktor fôvárosi bemutatkozásához a

még csak körvonalakban létezô Dr. Herzet
választotta. Elmondása szerint igazgatónk,
Ádám Ottó így indította útjára: Azt választod
díszlettervezônek, akit akarsz, de ha azt
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szeretnéd, hogy minden meg is valósuljon, ak-
kor Götz Bélát kéred fel. − Együtt jártunk Le-
ányfalura Müller Péterhez találkozva Tolcsvay
Lacival és Sziámival. Ott jött létre a darab,
bennem pedig a sokszínû csapat inspiratív
erejébôl egy nagyon is határozott kép, az ál-
modozó tudós (Dunai Tamás) gömbszerû vi-
lágáról (ívesre hajlított perforált fémlemezek-
bôl), hatalmas, a nézôtér fölé fordítható te-
leszkópjával, ahonnan Szent Péter szinte az
égbôl prédikál, ráadásul Einstein (Gyabronka
József) a semmibôl megjelenve, elméletét bi-
zonyítandó, függôlegesen is tud biciklizni.
Az Operettszínház máig egyik legnagyobb

− nemzetközileg is elismert − sikere a Rómeó
és Júlia. A díszlet kettôs forgójával, süllyedô-
emelkedô betétjeivel, mozgó hidjaival megle-
hetôsen komplikált építmény. Itt is perforált
fémlemezeket használtam, a hidakra plexibo-
rítást. Az áttört felületeket tömör, kora rene-
szánsz stílusú oszlopfôk koronázzák. A díszlet
talán legszebb részlete Lôrinc barát kápolná-
jának fémhálóra festett feszülete. (Magyar
Romana munkája) − Túllépve az alaptechni-
kán a háttérfüggöny részei is átvilágíthatók,
további mélységet adva a képnek.
A sorozat máig utolsó darabja a gyôri Egri

csillagok. Az elôadást egy korabeli térképen
játsszák, területe az Adriától a lengyel síksá-
gig tart. Az elsô részben kis makettváracskák
is láthatók, ezeket a törökök felgyújtják. Szü-
net után vonulnak be védôink az egri várba.
Elemei különbözô perforált lemezekkel van-
nak borítva, hogy a vár belsejében, illetve a
kazamatákban történô játék is látható le-

gyen. A földhányások a vár körül, a térkép
feltépett részeibôl jönnek létre. Ezeken mász-
nak fel az ostromlók a várfalakra. (Az elaszti-
kus, festett vászon alatt fémszerkezet van.)
Az egri nôk üstökbôl, vödrökbôl szurkot (szá-
razjeget) öntenek a törökökre. Jó mulatság,
férfimunka volt.
A Madách Színház Don Juan elôadásához

ôsi formát − a boltíves építkezést megelôzô
méter vastagságú, szögletes oszloppárokon
nyugvó vízszintes áthidalókat − használtam.
Az így kialakult kapuszerû, gördíthetô, egy-
forma elemek sokféle teret hoztak létre. Egy
síkba rendezve alagutat formáztak. Külsô fala-
it valódi durva kokszdarabok borították,
plasztikája ettôl sötét, érces fényben csillo-
gott. Az alagút − a belsô falak − az érc csiszolt
változatát játszották, átvilágítható, festett ple-
xibôl készültek. Az egymáshoz illesztett kapuk
teteje járható folyosót képzett. Háromméte-
res „kôszobrom” páncélos szamuráj harcos-
ként jelent meg, arctalanul. (Ma este a Don
Koksz megy − mondta a mûszak.) Az ígéretes
produkció, Balkay Géza pályáról való kicsú-
szásával, hamarosan lekerült a mûsorról.
Operaházi felkérésre Kerényi Imrével a Já-

nos vitézre készültünk (Berkes János, Pászthy
Júlia, Melis György, Pitti Katalin). A tervelfo-
gadás napjára külön engedélyt kaptam,
hogy a mûvészbejárat ajtajáig gurulhassak
kocsimmal, kirakni pontosan száz elembôl ál-
ló makettemet és rajzaimat. A fôigazgatói
szobában, szokásos módon, a zongorára
építhettem fel Kukorica Jancsi falucskáját.
Dombok közül, kanyargó út mentén göcseji

kontyos, zsúpfedeles házak, középen három
szalmakazal, elöl a patak egy kis híddal és a
vízimalom kerekével, háttérben jegenyesor
vezet a fatornyos templomhoz. Valamennyi
elem reliefszerû félplasztikával, a népi szôtte-
sek világát idézô felülettel kidolgozva. (A fes-
tôterem varrónôinek lázadását Petrovics Emil
fôigazgató csillapította le.) A „szôttes” felüle-
tek egyedi, felnagyított szálai a „fonóban”
úgy készültek, hogy a perspektívának megfe-
lelô, különbözô vastagságú vászonhurkákat
varrtak ipari vattával megtöltve. Ezt a felvetô
szálaknak megfelelôen aztán szabályos távol-
ságokban elkötötték. Így kerültek sorban a
házak, díszletelemek falára a festôk keze alá.
A patak „vize” a vízimalom kerekébôl lefutó,
még feldolgozatlan a „fonóból” érkezô szá-
lakból állt. A kezdô képet egy félig elkészült
szôttes függönye takarta, ezen a nyitány
alatt a falubeli lányok még dolgoztak egy ki-
csit. Természetesen az elsô kép legsikere-
sebb, vidám jelenetei a strázsamester bevo-
nulása volt a fehér lovon, és a birkanyáj − a
dombok között négykézláb végigvonuló
mûszakiak, hátukon a bárányszôrrel. (Tudják,
hogy ki foglalkozik a színházakban a lóval? −
a bútoros, mert ülnek rajta.)
A francia király udvarában a népi szôttes

világát egy új textiljáték váltotta fel, a gobe-
lin. Egy elválasztó tüllfüggöny virágokkal te-
leszôtt ívei mögül, Bagó furulyaszavára, elô -
tûnt a háttérben álló távoli falu képe.   
A harmadik felvonás boszorkányvilágát sö-

tét kötelekbôl font makramé idézte fel. En-
nek ellenpontjaként a „kék tó”-ból áttetszô
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lágy PVC kopjafa formák emelkedtek ki
nyomdai festékekkel díszítve, gazdagítva a
teret a tündérek és Iluska körül. Tündéror-
szágból nyílt színi változással újra láthattuk
Kukorica Jancsit és Iluskáját a faluban, házuk
elôtt a kis padon egy csapat gyerekkel.
Az Arizona Színházban (ma Thália) az AB-

BA együttes Sakk musicaljének díszlete két-
szeres technikai újdonságot hozott. (Malek
Andrea, Kováts Adél, Kaszás Attila, Vikidál
Gyula, Mikó István) Világító üvegpadlón
folyt az elôadás. Osztását és színezését külön
fényszabályozó rendszer vezérelte. Sakktáb-
lán kívül rengeteg variációt tudott. A játsz-
mákat kivetítôn is lehetett követni. A sakkfi-
gurák táncosait szobrászati eszközökkel díszí-
tettük fel (jelmez: Horváth Kata). A színpad-
kép valamennyi eleme üvegszerû, csiszolt
plexibôl és formázott mûanyagból készült,
gazdag színhatású fényjátékkal. 
Ádám Ottó Cseresnyéskertjét (1987) egy

lejtôs dobogón játszottuk. A kopott fehér be-
rendezést csipkékkel és tülldarabokkal ra-
gasztottam tele. Felettünk a kert szintén csip-
kék és tüllök sûrû fonadékából komponálva.
Az elôadás végén a házban felejtett öreg
szolgára, Firszre borult a kert csipkehalma. −

Ottó két év múlva, 60 évesen lehántotta ma-
gáról kötöttsége csipkeszálait, felkelt, és be-
csukta maga mögött a színház kapuját.
A Szecsuáni jólélek (Ráckevei Anna, Koncz

Gábor) makettjét üreges polikarbonát lemezek
szeleteibôl állítottam össze. A díszlet ennek fel-
nagyított változatából, fémbôl készült, így lu-
kacsos, járható faldarabokat, hidakat is kialakít-
hattam. Horizontfüggönynek hátulról vetíthe-
tô felületet választottam, mögé roncsolt alumí-
niumtáblákat állítva. A táblákról visszavert
amorf csillogások, az elôadásban többször sze-
replô esô tócsáinak visszfényét sugározták. 

Macbeth többrétegû vára Zalaegerszegen
mûanyag hullámlemezek tömegébôl állt. Fe-
lületét kócból, zsinórokból, kötelekbôl ra-
gasztott masszával törtük meg. A sokfelé
megnyitható átvilágítható fal mögül elôtûnô
árnyak gazdag képeket hoztak létre. 
A Eper januárban (2011) kettôs falsorának

víztiszta plexijét végül festés helyett − Ma-
gyar Attila színházában − nyomdai techniká-
val oldottuk meg. Az írás, a betû világának
végtelen gazdagsága ragadott el. Elképzelé-
sem az volt, hogy az átlátszó felületekre kü-
lönbözô tónusú fehér betûk, írásfoszlányok
kerüljenek több síkban egymásra úsztatva az

idô vagy földrajzi távolság rétegeiben. Ma-
gam a makett fóliáján csak fekete szöveggel
tudtam ezt elôállítani. A nyomdai számító-
gép képernyôje is csak így jeleníthette meg,
ahol a grafikussal százalékos értékeket, vagy
ezeknek csökkenô-növekedô skáláját rendel-
hettük hozzá. A végeredményt a két és fél
méter magas kész nyomdai termékeken lát-
hattuk. Pályám egyik legszebb emléke, majd-
nem képzômûvészeti értékû látványa kö-
szönt vissza a színpadról. 
Nádasdy Kálmánról szól az anekdota. Lel-

kesen szaladt hozzá egy tanítványa: Tanár úr,
van egy ötletem! − Dobja el! − jött rá az azon-
nali válasz. Kevés egy ötlet a mû megfejtésé-
hez, a produkció képi megjelenítéséhez. Ma-
gam is pórul jártam így nem is egyszer. A re-
velációként megjelent tükrös plexi után
(1976) a szegedi színházban A kôszívû ember
fiait terveztem, kizárólag a fenti anyag fel-
használásával. Nagyon unalmas kép szüle-
tett. A Takács Alízhoz a Madách Kamarában
egyik elôzô sikerem, az Utazások nénikémmel
többszínû, nemezelt textiljátékát szerettem
volna még jobban kihasználni. Nézhetetlen
kép lett belôle. Ma is szégyellem. 

Götz Béla
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A kötet a 2010 tavaszán, 58 évesen váratlanul
elhunyt Vargha Mihály1, a hazai építészeti
közgondolkodásra nagy hatást gyakorló új ság -
író-szerkesztô, színház-építészeti konzulens
negyvenegy írását – kritikáit, publicisztikáit,
történeti tárgyú tanulmányait – gyûjti egybe.
Ezekbôl tizenegy színházépületek kritikájával
foglalkozik. Mégsem pusztán szövegváloga-
tásról van szó. A szövegeket Mihály saját fel-
vételei, rajzai és kézírással firkantott gondola-
tai, illetve Lugosi Lugo László és Molnár Simon
fotói kísérik – ezáltal a könyv a szerzô gyerme-
kien tiszta, a szó varázsához kötôdô, különle-
ges személyiségét is érzékelhetôen megjelení-
ti. A könyv lapjain feltárul belsô filozofikus én-
je, mely szakmai tevékenységéhez mégis ezer
szállal kötôdik. A szó és a költészet iránti sze-
retetét otthonról hozta. Számára a nyelv a
gondolatok játékos kifejezésének eszköze, a
versek tömörségében és szépségében keresi
gondolatainak adekvát kifejezését. 
A Kommunális Beruházási Vállalatnál 1979-

ben alakult Színháztechnikai Szakosztálynak
27 évesen lett munkatársa. Itt – ún. „munka-
teákon” – tanulta a különbözô szakmai képe-
sítéssel rendelkezô kis csapat a színházat, a
színmûvészet társadalmi funkcióját és a szín-
háztechnika mûvészi felhasználását. Szak-
könyvtár és fotódokumentáció létesítése,
nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása
mind olyan feladat volt, amelyben Mihály
egyénisége kibontakozhatott. Éveken át dol-
gozta fel a Nemzeti Színház épületének há-
nyatott sorsát. Nyomon követte az Operaház
történetét és rekonstrukcióját. A színház irán-
ti elkötelezettsége ezekben az években erôsö-
dik meg. Még halála elôtt is részt vett az „Elô -
adómûvészeti létesítmények általános terve-
zési elôírásai” címû szabvány kidolgozásában. 
Tehetsége, mûveltsége és széles látóköre

tovább bôvült, és az építészet nagyobb hori-
zontja felé fordult. Szilárd erkölcsi alapállása,
jól átgondolt véleménye a hazai építészet
gondjai és az azokkal összefüggô társadalmi-
kulturális problémák iránti szenvedélyes fele-
lôsségérzete különösen az elmúlt tíz év írása-
iban érvényesültek. 

„Mihály a köztes világok embere volt, ami a
legveszélyesebb mutatványok egyike mifelénk.
Építésznek túlságosan értelmiségi, költônek újság -
író, újságírónak építész. Világok határán rekedt
csöndes, halk szavú figura, aki talán túl sokat

tudott, túl sokat látott ahhoz, hogy kitaposott
ösvényeket találjon” – fogalmazta – nagyon ta-
lálóan – gyászbeszédében Horgas Péter.
Lehet-e egy nagy mûveltségû, széles látó-

körû, rendkívül sokoldalú ember munkássá-
gát, magát az embert felidézni egy kis
könyvben? Építészeti és színház-építészeti
írásai külföldi szaklapokban is megjelentek:
Számos építészeti pályázaton vett részt szín-
ház-technológiai konzulensként, jelentôs
szakmai kiállítások kurátora volt, a magyar
építészetrôl és színházépítészetrôl külföldön
is tartott elôadásokat. Nem kis feladatra vál-
lalkoztak tehát a könyv szerkesztôi, amikor
megkísérelték a gazdag életmûbôl a legjel-
lemzôbbeket kiemelni. A könyvet forgatva
megállapíthatjuk: sikerült Varga Mihály gon-
dolkozásmódját és egyéniségét megidézni.
A könyv elsôsorban azon publicisztikákat

tartalmazza, amelyekben az építészet mint
közügy, mint a felelôs világ és mint a mûvé-
szetek különbözô tükörképe jelenik meg.
A bemutatott anyag átütô erôvel érzékelteti,
milyen sokféle szemlélettel lehet írni az építé-
szetrôl, annak társadalmat formáló hatásáról.
A válogatásban tizenegy írása foglalkozik
színházzal. A Nemzeti Színház utolsó tervpá-
lyázatától a Gödrészeten át a Duna-parti új
épületig, a nyíregyházi színház és az Ope-
rettszínház rekonstrukciójáról, az Aréna
Sportcsarnokról, a MÜPA-ról és Tokaj új szín-
házáról fejti ki véleményét. Értékeli a nyírbá-
tori Mûvelôdési Központ Bán Ferenc építész
által tervezett multifunkcionális épületét és a
még meg sem nyílt CET sorsát. 
A kötetben szereplô írásokat most újraol-

vasva feltûnik, hogy milyen aggodalommal
beszélt a színházról, a városról és annak la-
kóiról. Körültekintô, féltô gondoskodás érzô-
dik ki minden írásából. Keresi a városokat tu-
datosan formáló szakembereket, akik építve
gyógyítják, és nem rombolják a város szöve-
tét. Személyes felelôsségvállalása, meggyô-
zôdése gyakran ragadtatja hol krónikus, hol
szenvedélyes hangvételre. Különösen a be-
fektetôk igényeit túlzott megjuhászodással
kiszolgáló, gyakran a város szövetét romboló
építészet ellen emeli fel szavát, mely gyakran
társul politikai indíttatással. A közpénzek el-
herdálása, a nyilvános építészpályázatok gya-
kori hiánya sérti etikai érzékét. Esztétikai érté-
keit, erkölcsi tartását gyakori külföldi utjain és

a költészet, irodalom klasszikusain palléroz-
za, mindig nyitottan az új értékek, a modern
törekvések befogadására.
„A sajtóban megjelent írások napi aktuali-

tása mára furcsa módon változott: szinte
mindegyik téma még most, a szövegek ke-
letkezése után akár tíz évvel is eleven. A kriti-
ka, az elemzés így nem állapotokra és épüle-
tekre, hanem Magyarország szellemi hori-
zontjára tolódik át, ami, úgy tûnik, építészek-
tôl, kormányoktól és gazdasági helyzettôl
függetlenül igen lassan változik. Az immár a
túlpartról figyelô Vargha Mihály kötete talán
segít ezt józanabbul látni.” (Götz Eszter)
A könyv Csanádi Judit és Bánki Vera ötlete

volt, melyet nem kis áldozatvállalással valósí-
tottak meg. Köszönet érte! A hatalmas, sok-
színû anyagból Haba Péter készített – több
lépcsôben – egyre szûkülô válogatást, míg
szerkesztôtársa, Kígyós Erzsébet a szerkezeti
felépítést alakította ki. A kötet végsô formája
Köböl Vera munkáját dicséri. A könyv méltó
emlékezés egy fiatalon elhunyt, kiváló intel-
lektusú emberre.
Szerkesztôk: Kígyós Erzsébet és Haba Péter.

A könyvet a Scolar Kiadó jelentette meg
2011-ben. 248 oldal, mérete 20,5x17,5 cm.
Keménytáblás cérnafûzött kötés, ára: 3500 Ft. 

-szji-

1 Vargha Mihály (1952–2010) építész, építészeti újság -
író-szerkesztô, színháztechnikai konzulens. Az 1980-as
években a KOMBER Színháztechnikai Szakosztályán
tanulta a színházépítészetet, és lett színházi konzulens.
1984–90 között a Színháztechnikai Fórum címû folyó-
irat olvasószerkesztôje. 1986-tól 1995-ig a Magyar Épí-
tômûvészet címû folyóirat munkatársa, majd 1997-tôl
2000-ig fôszerkesztôje volt. Ugyanebben az évben
megalapította a www.epiteszforum.hu internetes por-
tált, melynek fôszerkesztôje volt. Rendszeresen publi-
kált az Élet és Irodalom, a Színpad és a Budapest címû
lapokban. Számos jelentôs hazai és külföldi építészeti
kiállítás fûzôdik nevéhez, és öt alkalommal vállalta a
Prágai Quadriennále szcenográfiai világkiállítás építé-
szeti szekciója magyar tárlatának kurátori feladatait.
2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét és a Molnár Péter Emlékdíjat az építé-
szeti kultúra magasszintû terjesztéséért. Posztumusz
Csengery Antal-díjjal tüntették ki.
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Ez a nagy formátumú, nemcsak súlyos, de
szakmai értékét tekintve is jelentôs könyv a
TACE (Theatre Architecture in Central Euro-
pe) projekt gyümölcse. A 2008 és 2011 kö-
zött végzett internacionális kutatómunkát az
Európai Unió Kultúra 2000 programja és a
programban részt vevô öt ország – Lengyel-
ország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Ma-
gyarország és Szlovénia – kulturális miniszté-
riumai támogatták. A részt vevô országok
színháztörténeti intézményei végezték a ku-
tatást, melyet a prágai Nemzeti Színház ko-
ordinált.
A TACE-program a közép-európai színház-

épületek történetét kívánta dokumentálni és
egységes szemléletben feldolgozni. A szín-
házépítészet Európa sajátos kulturális öröksé-
ge, az épületek nemcsak az építésük történe-
tét, hanem a színjátszás, a társadalmi kapcso-
latok, a technikai fejlôdés változásait tükrö-
zik. Az épületek létrejötte és sorsuk karaktere-
sen mutatja be az egyes országok történelmi
folyamatait.
A tudományos kutatás fô célkitûzése az

volt, hogy feltárja Közép-Európa színházépí-
tészetének eddig összegyûlt tudásanyagát.
Mindehhez létre kellett hozni a épületek le-
írásának egységes módszertanát. Az így
rendszerezett adatbázis és információk folya-
matos bôvítése hosszú távra megteremti a
szakemberek kommunikációját, és hasznos
segédanyag oktatási célokra is.
A program több lépcsôben valósult meg.

Létrejött az internet-adatbázis www.theatre-
architecture.eu/hu/, ahol magyar nyelven is
hozzáférhetôk az adatok. 2010-ben vándor-
kiállítás mutatta be a közép-európai orszá-
gokban meglévô jelentôs történelmi színház-
épületeket.1 Ezzel egy idôben tudományos
szimpóziumokat rendeztek.2 Magyarorszá-
gon az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet (OSZMI) dr. Ács Piroska igazgatásá-
val szervezte a munkát, amelyben Var gha Mi-
hály, Szabó Attila, Gajdó Tamás, Huszár Sylvia
és még sokan mások vettek részt.
A hatalmas munka eredménye a könyv,

mely a közép-európai színházépítészet fél -
ezer éves történetét mutatja be angol nyel-
ven. A kötetet a prágai Nemzeti Színház a
PQ 2011 eseményeire idôzítve jelentette
meg.
A könyv bevezetôjében Václav Havel így

fogalmaz: „A színház térben és idôben kitelje-

sedô mûvészet...” Közép-Európa sokféle kul-
túrát foglal magában, ezért a színházépüle-
tek és a színházi terek fejlôdése ebben a régi-
óban érdekesen alakult a történelem során.
A program kurátora, egyben a könyv fôszer-
kesztôje Igor Kovačević építész – több mint
35 cseh, lengyel, szlovák, szlovén, osztrák és

magyar színháztörténész, építész és mûvé-
szettörténész közös erôfeszítésével – arra tesz
kísérletet, hogy nyomon kövesse a történel-
mi, kulturális és társadalmi folyamatokat a
16. századtól napjainkig.
A munka közös szemléletét foglalja össze

A színházi terek rövid története címû kitûnô
fejezet, amely nemcsak Európa, hanem a Tá-
vol-Kelet tipikus színháztereinek fejlôdését
öleli fel a kezdetektôl egészen a 2008-ban
megépült Oslói Operaházig. Egy-egy fotó-
val, a nézôk-színészek térbeli elhelyezkedését
illusztráló rajzokkal és rövid leírással foglalja
össze a színházépítészet világtörténetét.
A régió országai egy-egy tanulmányban ír-

ják le azt a történelmi folyamatot, mely során
a nemzeti identitás sajátossága alapján a
színházi tereik kialakultak. E tanulmányok cí-
mei is sokat mondanak: 

Ausztria – A Monarchia és a civil társada-
lom között. (Kiemelve az osztrák Fellner és

Helmer iroda országokon átívelô tevékenysé-
gét)

Cseh Köztársaság – A nemzet szemben a
nacionalizmussal.

Magyarország – Sors és átalakulás. (Vargha
Mihály)

Lengyelország – A katedrálistól a gyár felé.
Szlovénia – Egy nemzet születése a színház

szellemébôl.
Szlovákia – Egyetemes értékek és a nemze-

ti szimbolizmus.
A kötet több mint hatszáz színes oldalon a

hat ország 73 kiemelt színházépületét mutat-
ja be, építésének, átalakításainak történetét
és jelenlegi állapotát bôséges képanyaggal il-
lusztrálva. A terjedelmes anyag összehasonlí-
tó olvasását segíti, hogy az összes épület mai
képanyagát egyetlen fényképész készítette,
és az eredeti tervrajzokat azonos 1:750 lép-
tékben rajzolták újra. 
A könyv szerkesztésénél fontos szempont

volt, hogy többféle összefüggésben lehessen
vizsgálni a színházépületeket. A könyv a szín-
házakat – építési idejük szerint – kronológiai -
lag 7 korszakra bontja 1648-tól 2010-ig. Az
idôrendiségen túl 9 tematikus fejezetben a
várszínházaktól a legújabb kísérletekig követi
végig az építômûvészet történetének e sajá-
tos ágát, egyaránt kiemelve a nemzeti jelleg-
zetességeket és a közös hatásokat. Ezek a fe-
jezetek az oda besorolt magyar színházakkal:
– A legrégebbi színházak – Várszínház

(Nemzeti Táncszínház),
– A nemzeti színházak – Magyar Állami

Operaház, Nemzeti Színház, Budapest 
– Városi színházak – Miskolci Nemzeti Szín-

ház, Csiky Gergely Színház, Kaposvár
– Fellner és Helmer színházai – Szegedi

Nemzeti Színház
– Kisebbségek színházai
– Modernista irányzatok – Új Színház, Ka-

tona József Színház, Örkény István Színház
– Háború utáni építészet
– Új törekvések – Gyôri Nemzeti Színház
– A színházi tér újradefiniálása – Bárka Szín-

ház
A kötetben szereplô magyarországi színhá-

zak kiválasztását egy kuratórium kezdte el,
azonban a nemzetközi összehasonlítás és érté-
kelés következtében a lista tovább szûkült.
Csak olyan, ma is létezô színházépületek kerül-
hettek be a kötetbe, amelyek színház- és építé-
szettörténeti értékkel bírnak. (Például a gyôri
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színház épülete, mely több mint 70 év után az
elsô új színházépület volt Magyarországon.)
Végül 11 magyarországi színház szerepel a kö-
tetben.
Minden bemutatott színházépület a nézô-

tér kétoldalas színes fotójával, a tervezés, épí-
tés, megnyitás, átépítés, névváltozások stb.
adataival, archív és mai fotókkal, a jellemzô
alaprajzzal és az épület sorsát leíró szöveggel
jelenik meg. 
A könyvet Függelék egészíti ki. A szerkesz-

tôk érezték, nehéz lezárni a mûvet anélkül,
hogy ne említsék meg a kôszínházakhoz ha-
sonló funkciójú, tipikus színjátéktereket, így a
régióban mûködô kultúrházakat (Szolnoki
Aba Novák Kulturális Központ), szabadtéri
színpadokat (Margitszigeti Szabadtéri Szín-
pad). Külön fejezet tartalmazza a térségek

jellemzô színházépítészeti pályázatait (Terv-
pályázat az Erzsébet téri Nemzeti Színházra),
a független színházakat (Gödör Klub).
A további fejlôdési irányokat kutatva, a fô-

szerkesztô interjúkat készített a projektben
részt vevô országok egy-egy jeles kísérleti
színházi vezetôvel. Magyar részrôl Szabó
György, a Trafó igazgatója nyilatkozott.
A magyarországi színházakról szóló szöve-

geket és a történeti bevezetôt a 2010-ben el-
hunyt Vargha Mihály építészkritikus, színházi
konzulens írta, az OSZMI szerkesztésében,
Szabó Attila segítségével. A magyarországi
bemutató azért késett, mert szerették volna
összekötni Vargha Mihály Tényvisszaverôdé-
sek címû kötetének megjelenésével. 
A Beyond Everydayness figyelemreméltó

mû, amelybôl nemcsak a közép-európai szín-

házépületek hányatott sorsát, de az egyes or-
szágok színházkultúrájának eltérô alakulását,
sajátos történelmét is megismerhetjük. Csak
gratulálni lehet mindazoknak, akik a kötet
létrehozásán munkálkodtak.
A könyv a National Theater, Prage kiadásá-

ban jelent meg 2010-ben. Angol nyelvû, 606
oldal, mérete 35x24x5,3 cm, súlya közel
4 kg. Ára: 15 000 Ft. Kapható a Fuga Buda-
pesti Építészeti Központban (1052 Bp. V.,
Petôfi Sándor u. 5.) és az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézetben (1013 Bp.
I., Krisztina krt. 57.)

- szji-

1 Budapesten a Bajor Gizi Színészmúzeumban volt lát-
ható a kiállítás. (SZÍNPAD, 2010. 2. szám, 41. o.)
2 „A színház városa” nemzetközi konferencia a
Fugában. (SZÍNPAD, 2010. 2. szám, 15. o.)
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A TACE-program vitatott kérdései – a színjá-
ték mára jelentôsen megváltozó terei – inspi-
rálták arra Ivo Svetina drámaírót, a Szlovén
Színházi Múzeum igazgatóját, hogy az alter-
natív színházak helyzetérôl külön tanulmány-
kötetet szerkesszen. Az összegyûjtött tanul-
mányok a program továbbértelmezését je-
lentik, szerkesztésében a cseh, magyar, len-
gyel, szlovák, szlovén kísérleti színházak ki-
alakulásáról, történetérôl és jelenlegi helyze-
tükrôl szólnak.

Ivo Svetina a könyv bevezetô tanulmányá-
ban részletesen elemzi a színjáték megújítá-
sának történetét a XIX. század végétől kez-
dôdôen, Wagner reformtörekvésein át egé-
szen a XX. századi Bauhaus színház újításáig,
majd a II. világháborút követôen a színházi
terek új formáinak kereséséig. 
A közép-európai térségben elôször Len-

gyelországban és Jugoszláviában alakultak je-
lentôs mûhelyek, a többi szocialista ország-
ban ezek a tendenciák csak a hatvanas évek-
től erôsödtek fel. 
A kötetben összegyûjtött tanulmányok a

közép-európai kísérleti színházi törekvésekkel
kapcsolatban az alábbi lényeges kérdésekre
keresik a választ:
– mikor és hogyan alakultak meg ezek a

színházak,
– milyen reakciókat váltottak ki a hivatalos

politikai és kulturális hatóságokból,
– milyen körülmények között mûködtek

ezek a színházi mûhelyek (célkitûzések, pénz-
ügyi lehetôségek, társulatépítés),
– milyen repertoárban gondolkoztak,
– milyen hatást gyakoroltak a hivatalos

színházakra,
– hogy tudtak kapcsolatot teremteni a

nyugati avantgárd színházi világgal (vendég-
játékok, fesztiválok) a politikai elszigeteltség
és cenzúra ellenére.
A magyarországi mozgalmakat három ta-

nulmány mutatja be. Csanádi Judit: „Kísérleti
színházi terek Magyarországon a rendszer-

váltástól napjainkig (1989–2010)” címmel a
független színtársulatok megerôsödését és
térkeresését elemzi. Bemutatja a kísérletezô
társulatokat illetve vizsgálja a színjátékra
használt tereket.

Szalai Borbála: „A tánc alternatív terei”
címmel a kortárs tánc- és mozgásmûvészet-
együttesek helyzetének analízisével, térkere-
sésével és egymásra hatásával foglalkozik. Az
ellenkulturális helyzet vagy az újkereső szán-
dék határozza-e meg a helyszínt? 

Nánay István: „Színházak és Terek” cím-
mel a magyar, 1989 elôtti kísérleti színházi
törekvéseket tanulmányozza. A nem hivata-
los „amatôr” színházak és a modern színházi
mozgalmak létrejöttét és hatását vizsgálja. 
A kötet erénye a térség alternatív társulatai

eltérô helyzetének és aktivitásuknak összeha-
sonlítása. A tudományos igényû mû végén a
szerzôk bibliográfiai adatait és névmutatót
találunk. 
A könyv a Szlovén Nemzeti Színházi Múze-

um szerkesztésében és kiadásában jelent
meg 2010-ben. Angol nyelvû tanulmánykö-
tet, 529 oldal, ebből 75 oldal színes fotó, il-
lusztráció. Mérete 24x17,2x4,4 cm. Ára: 35
euró (~ 10 000 Ft) Kapható: A FUGA Buda-
pesti Építészeti Központban (1052 Bp. V.,
Petőfi Sándor u. 5.) és az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézetben (1013 Bp.
V., Krisztina körút 57.)
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