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A Sceni-Tech 2016 zárónapján, csütörtök este hihetetlenül 
fáradtan, de nagy örömmel érkeztem haza. évek óta nem 
töltött  már el a közösség erejének sodró lendülete – most 
ezt éreztem rendezvényünk mindkét napján.

pedig nem volt könnyű nekiindulnunk, hiszen éreztük, 
hogy jó ideje nem tudunk egy szűk körből kitörni, pedig 
nagy szükség lett  volna rá. Az elmúlt évek kiállításai és 
szakmai konferenciái követt ék a korábbi évek hagyomá-
nyait, de a felgyorsult és megváltozott  világ igényeihez nem 
tudtunk igazán felzárkózni. Aztán ez év elején valami mégis 
történt… nehéz megragadni, hogy mi lendített  minket túl a 
múlt beidegződésein, de talán az egyik legnagyobb lökést azáltal kaptuk, 
hogy több fi atal kollégánk lelkesen beszállt a kiállítás szervezésébe. új 
lendületet kaptunk, nagyobb energiákat szabadított ak fel bennünk, és 
magukkal hozták az online világ természetes használatát is. nem mellé-
kesen, sikerült az nkA pályázati rendszerében egy célirányos támogatást 
is megszereznünk, így a fi atalos lendület nagyobb, és több lehetőséget 
biztosító anyagi hátt érrel párosulhatott . ezt követően pedig egyre-más-
ra jött ek a jó gondolatok, melyeket mind sikerült is valósággá váltani. 
nagyon hamar megtaláltuk az ideálisnak tűnő helyszínt, mely az összes 
fontos kívánságunkat teljesíteni látszott : elegendőnek tűnő kiállítási te-
rületet nyújtott , megfelelő méretű konferencia- és bankett -terme is volt. 
nem mellékesen ingyenes parkolást is kaptunk – mindezt pedig a fővá-
rosban, reális költségek mellett . Természetesen nem volt könnyű döntés, 
hogy a hagyományok szerinti, színházban vagy művelődési intézmény-
ben megrendezett  kiállítási múltt al szakítsunk. Többen is úgy gondoltuk, 
hogy a kiállítás szellemiségéhez egy kifejezett en színházi környezet illik 
legjobban, és a vacsorával egybekötött  baráti találkozó is akkor a legjobb 
hangulatú, amikor nem a fővárosban van a rendezvény. ugyanakkor a 
kiállítók már évek óta jelezték, hogy a kiállításnak nem ideális helyszíne 
egy színházi épület vagy kulturális létesítmény, mert a kiállítási standok 
szétszórtsága ártott  a látogatott ságnak. Azt is be kellett  látnunk, hogy 
még mindig Budapest a legjobban megközelíthető hely az ország min-
den pontjáról, így a látogatott ság várhatóan a fővárosi helyszínnel lesz 
a legnagyobb.

ezt a fontos döntést meghozva olyan lendületet kaptunk, 
melyre most is csodálkozva, de nagy örömmel tekintek 
vissza. Mintha a kiállító cégek is megérezték volna, hogy 
most valami minőségileg új van születőben, és egyre-másra 
érkeztek a kiállítói jelentkezések, így a megnyitóhoz köze-
ledve már helyhiánnyal kezdtünk küszködni. elindított uk a 
rendezvény facebook-oldalát, és szinte naponta tett ünk fel 
rá híreket, melyeket a megosztások révén egyre több kollé-
gánkhoz sikerült eljutt atnunk. A szakmai konferencia prog-
ramját sikerült oly mértékben kiszélesíteni, továbbá külföldi 
előadókat is meghívni, hogy ez a rendezvény már igazi nem-

zetközi eseménnyé tudott  válni. A szervezésbe partnereket is kaptunk, 
így a kkOSz, az OiSTAT Magyar központja, a Magyar Mérnöki kamara, a 
Magyar építész kamara, az OSzMi és az MprT is mellénk szegődött . Több 
hullámban küldtünk ki hírlevél formában információkat az ország kultu-
rális intézményeibe, de a határon túli magyar nyelvű színházak szakem-
bereit is el tudtuk hívni – és még a költségeikhez is hozzá tudtunk járulni. 
nagy örömmel fogadtuk a rendezvényt vizuálisan is gazdagító jezsuita 
színpadképek válogatásából megvalósuló kis kiállítást, valamint kentaur 
nagyszabású, szabadtéri musicalre tervezett  gyönyörű makett jét is.  

elérkezve a rendezvényünk nyitásához, örömmel látt am a minden ed-
digit felülmúló érdeklődést, a korábbinál jóval nagyobb látogatott ságot. 
A kiállítók első visszajelzései is az eddigi legjobb rendezvényről szólnak. 
Minden várakozásomat felülmúlta az is, hogy a szakmai előadásokon 
többször is ötven főt meghaladó hallgatóság volt jelen. ez a két nap sod-
ró, lendületes, fantasztikus hangulatú volt, az esti bankett ünk is remekül 
sikerült – az eddigi legnagyobb volt 120 fővel. Minden befektetett  ener-
giánk sokszoros eredményt hozott , köszönet érte a szervező csapatnak!

hogy mi lesz a jövő? Tudjuk-e ezt a színvonalat, ezt a lendületet tartani? 
Tartanunk kell, és tartani fogjuk. nagy lépést tett ünk előre, bátran változ-
tatt unk a régi, bevett  szokásokon, és az eredménye meglett . Azonban jól 
tudjuk, hogy az ilyen változásoknál a lendület szinten tartása legalább olyan 
nehéz, mint a beindulás. Most ez a szövetség, a szervezők nagy kihívása.

de egyedül nem megy – ti is kelletek hozzá!
BöRöCZ SÁNDOR

Sceni-Tech 2016 – a jövő megérkezett!
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idén a rendezvényt a nemzeti kulturális Alap, a 
Magyar építész kamara, az OiSTAT Magyar köz-
pontja, valamint a Magyar Mérnöki kamara elekt-
rotechnikai Tagozata és az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és intézet (OSzMi) támogatt a.

A rendezvényt az emberi erőforrások Minisz-
tériuma részéről Szedlacsek emília, a közösségi 
Művelődési főosztály vezetője nyitott a meg. 
Beszédében kiemelte a színházak, művelődési 
központok műszaki berendezéseinek fontos-
ságát a művészi és közművelődési munkában. 
A  korszerű berendezések, eszközök azonban 
nem elégségesek, azokat jól kezelni tudó, fel-
készült és hozzáértő szakemberekre is szük-
ség van. rohanó világunkban a technika olyan 
gyorsan fejlődik, hogy a szakemberek rendsze-
res továbbképzése elengedhetetlen. 

éppen ezt a célt szolgálja a Sceni-Tech 
2016, ahol a kiállításon a szakcégek mutatják 
be legfrissebb újdonságaikat, míg a konferen-
cia előadásai egy-egy fontos problémát járnak 
körül. A rendezvény lehetőséget biztosít a kü-
lönböző intézményekben elszigetelten dolgozó 
műszakiak számára a kötetlen találkozásra, a 
tapasztalatok kicserélésére – mondta köszön-
tőjében Szűcsborus jános, az MSzTSz elnöke. 
Böröcz Sándor, a Magyar OiSTAT központ elnö-
ke köszönetet mondott  a rendezvényt sok mun-
kával létrehozó kollégáknak, és örömét fejezte 
ki, hogy nemcsak hollandiából, németország-
ból, de a határon túli magyar színházakból is si-
került vendégeket meghívni. jelentős előrelépés 
a Sceni-Tech történetében, hogy több társszer-
vezet támogatását sikerült megnyerni.

Az előcsarnokban kapott  helyet egy külön-
leges kiállítás, amely az 1700-as évekből, a 
Storno gyűjteményből származó jezsuita 
színjátszás selyemre nyomtatott  
színpadképeit, látványterveit mu-
tatt a be. A kiállítás anyagát az OSz-
Mi bocsátott a rendelkezésre.

Még egy érdekesség volt látható az 
előcsarnokban: a Madách Színházban 

áprilisban bemutatott  a Boublil-Schönberg: LES 
MISÉRABLES A  nyomorultak c. musical több 
helyszínes, látványos díszletének – melynek ter-
vezője kentaur volt – precíz, részletes makett je. 

Színház-építészeti és 
színháztechnikai nemzetközi 
konferencia
Az első napon az alábbi előadások hangzott ak 
el szinkrontolmácsolással:

Szabályozások és jogszabályok a szín-
padgépészetben* – klaus Weber (jdr-lift ing 
Technology Gmbh.). Az európai szabványosítás 
különös fi gyelmet fordít a színház- és rendez-
vénytechnika biztonságára. Az életbe lépő, egy-
re szigorúbb előírásokat nemcsak a gyártók-
nak, hanem az alkalmazóknak is fi gyelembe 
kell venniük. Az előadás aktualitását éppen 
az adta, hogy hazánkban 

nem közismert az új szabványelőírások tartal-
ma.

Hogyan adaptáljuk a történelmi épületeket 
a mai színház igényeihez?* – roel ten Bras épí-
tész (TenBrasWestinga, hollandia). Az előadás 
igen érdekes építészeti megoldásokat mutatott  
be holland műemlék színházépületek moderni-
zálására. néha a belvárosban, szűk utcákkal 
határolt, antik színházépület tetejére építenek 
modern toldalékot, amelyben a hiányzó stúdió- 
és kamaraszínházakat, próbatermeket, irodá-
kat, helyezik el. Büszkék arra, hogy a környező 
utcákról nem látható a modern épület. felme-
rül a kérdés, hogy ez a kétségtelenül bravúros 
építészet-e a helyes és legolcsóbb válasz a mai 

társulatok nagyobb helyigényére.

SCeNI-TeCH 2016

Nagy sikerű
színháztechnikai
találkozó
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség május 18–19-én rendezte meg a budapesti 
Dürer Rendezvényházban a hagyományos – eddigi talán legsikeresebb – színház-
technikai rendezvényét. A színháztechnikai kiállításon 22 cég vett részt, és a szín-
ház-építészeti és színháztechnikai nemzetközi konferenciát, valamint a színházi 
műszaki vezetők országos találkozóját több mint 500 szakember látogatta.

  Klaus Weber

  Roel ten Bras



  Szűcsborus János, Szedlacsek Emília 
és Böröcz Sándor megnyitják a ren-
dezvényt
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A színházépületek elemzése: mi-
ért olyan komplexek a színházak? – 
louis jAnSSen színházi konzultáns, az OiSTAT 
elnöke (Theateradvies Bv, hollandia). egy szín-
házi tanácsadó munkájáról és tapasztalatairól. 
Az elhangzott előadást magyar fordításban eb-
ben a számban közöljük.

Tradícióból innovációba – az ikonikus moszk-
vai Bolsoj színpadi rekonstrukciója1 – dipl. ing. 
Wolf-Guido patten (Bosch rexroth AG lohr, né-
metország). Az előadás témájáról már részletes 
ismertetést közöltünk.

Operaház a 21. században – történeti adott-
ságok és mai igények – józsa Anka phd és 
Borsa Miklós (Magyar állami Operaház). józsa 
Anka a magyarországi színházépítészet tanul-
mányozásából levonható térformálási tapasz-

talatokról, a 
korabeli európai színház-
épületek hatásáról beszélt. Borsa Miklós annak 
a koncepciónak a kialakításáról mesélt, amely 
1984-ben kiváltotta az Operaház több mint 80 
évig működő Asphaleia hidraulikus színpadgé-
pészeti rendszerét.

ezután az a régi tv-híradókból összeállított 
film került levetítésre, amely az Operaház As-
phaleia színpadi alsógépezetének utolsó műkö-
déséről készült.

A Békéscsabai Jókai Színház 5.1 hangrend-
szerének bemutatása* – Márkus Gergő (roland 
east europe) és kohári imre (Békéscsabai jókai 
Színház). A rendszer kiépítésének koncepcióját 

és a hangfalrendszer működésének gyakorlati 
tapasztalatait ismertették.

A második napon is érdekes témákat taglal-
tak az előadások:

Technológiák és innováció a művészet szol-
gálatában2 – lakatos Gergely műszaki igazgató 
(zeneakadémia) rögtönözni kényszerült, mert 
pazár Béla dlA, a zeneakadémia rekonstruk-
ciójának építész tervezője nem jelent meg. így 
a műszaki igazgató foglalta össze helyette a 
rendkívül sikeres beruházás lebonyolítását és a 
kritikus műszaki problémákat.

Budai vigadó – bálteremből táncszínház, egy 
épületrekonstrukció története – nagy csaba 
építész (Archikon építésziroda). A Budai viga-
dó báltermében létrehozott színházterem ad 
állandó otthont a Magyar állami népi együt-
tesnek. A most folyó tervezési munka az épület 
teljes helyreállítását célozza a hagyományok 
háza összetett igényeinek kielégítésére. A szín-
házteremből – összecsukható nézőtéri lelátó 
segítségével – ismét sík padlós bálterem kiala-
kítására is lehetőség lesz.



  Louis Janssen

  Wolf-Guido Patten

  Józsa Anka

Fotók: Böröcz Sándor
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Fesztiválok, szabadtéri színpadok telepítése, 
üzemeltetése, az ott alkalmazott hang-, video- 
és fénytechnikai megoldások – zsidei jános al-
elnök és kiss péter fénytechnikai tagozatvezető 
(Magyar professzionális rendezvénytechnikai 
Társaság). A  jászberényben megvalósuló sza-
badtériszínpad-bővítés példája mutatja, ho-
gyan tud segíteni az MprT – szakmai érvekkel, 
műszaki megoldások ismertetésével – az ön-
kormányzatoknak egy-egy beruházás műszaki/
technikai megvalósításában. A készülő „jászok” 
produkció látvány- és világítástervezési gyakor-
latát is ismertették.

Színháztechnika és építészet főbb csatlako-
zási pontjai – Barna jános ügyvezető (Színpad- 
és emelőgéptechnika kft.). A színpadgépészeti 
berendezések beépítése elképzelhetetlen a 
színház építész, statikus tervezővel való szoros 
együttműködése nélkül. elsősorban a színhá-
zat, művelődési központot üzemeltetők igénye 
és elképzelése a döntő, bár nem mindig ismerik 
a legújabb lehetőségeket.

Szcenikai rendszerek és Digital Signage3 al-
kalmazásai modern színházi körülmények kö-
zött – halmi zsuzsanna (Animative kft.), hably 
henrik műszaki vezető és Schram péter szce-
nikus (Gépbér-Színpad kft.). új kollégák érke-
zésével a Gépbér Színpad eddigi tevékenységi 
köre jelentősen kibővült. A  színpadgépészeti 
tervezésben az Animativ kft.-vel dolgoznak 
együtt, míg led falakat, kijelzőket tudnak 
bérbeadni, és a speciális díszletek 
gyártmánytervezését, legyártását is 
vállalni tudják.

Színháztechnika – a villamos ter-
vező szemével – rajkai ferenc veze-

tő tervező, ügyvezető (hungaroproject kft.). 
A  színház jellegű épületek elektromos rend-
szerei igen összetettek. csak megfelelő gya-
korlattal lehet körültekintően megtervezni a 
színházak erős- és gyengeáramú rendszereit, 
amelyhez az egyes szaktervezőkkel való együtt-
működés elengedhetetlen. kitért arra, hogy a 
led egyre inkább terjedőben levő alkalmazásá-
val nem érhető el olyan mértékű energiamegta-
karítás, mint azt korábban várták.

Digitális LED színpadvilágítás 2016. – Böröcz 
Sándor ügyvezető (lisys-project kft.). Az előző 
gondolathoz kapcsolódóan mutatta be az előa-
dás, hogy a led fényforrások fényhasznosítá-
sa sok tényezőtől függ (szín, lámpatest, optika 
stb.) A led-es színpadi fényvetők fejlesztése 
lelassult, de a fényvetőkben alkalmazott egyre 
kifinomultabb optikákkal, és digitális vezérlés-
sel számos új funkció érhető el.

Színházi Műszaki Vezetők 
Országos Találkozója
A találkozón szerdán a munka- és tűzvédelem 
aktuális kérdéseiről beszélgettek a résztvevők. 
leidinger istván tűzvédelmi szakértő mondta el 
tapasztalatait a jelenleg érvényben lévő tűzvé-
delmi szabályozásról. Számos anomáliát emlí-
tett, amelyek a specifikus színházi ismeretek hi-

ányából és a jogász szemléletű ellenőrzésekből 
fakadnak. 

Az MSzTSz éves rendes közgyűlése
A közgyűlés elfogadta a szövetség tavalyi mun-
kájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolókat, 
és megszavazta az idei munkatervet, ill. költ-
ségvetést. A  tagdíj mértéke ebben az évben 
sem változik.

Szűcsborus jános elnök bejelentette lemon-
dását, a Madách Színházban egyre növekvő 
leterhelése mellett nem tudja az elnökséggel 
járó teendőket vállalni a jövőben. A közgyűlés 
azt kérte a leköszönő elnöktől, hogy még év 
végéig maradjon tisztségében, amíg az új elnök 
megválasztását és az ezzel járó adminisztratív 
teendőket elő lehet készíteni.

A *-gal jelölt előadásokat a SZÍNPAD következő számaiban 
fogjuk közölni.

1 SZÍNPAD 2011/4. sz. 8. o. Régi fényében ragyog a restau-
rált Bolsoj (Szabó-Jilek Iván)
2 SZÍNPAD 2014/1. sz. 5–20. o. A Zeneakadémia felújítása 
– összeállítás.
3 A Digital Signage napjainkban egy rohamosan fejlődő és 
terjedő megoldás, amely feladata a legkülönfélébb tartal-
mak (hírek, reklámok, árlisták stb.) ütemezhető, digitális 
megjelenítése, akár érintő-, vagy osztott képernyős vagy kép 
a képben technológiával. 

  Lakatos Gergely
  Nagy Csaba

  Zsidei János

  Kiss Péter

  Barna János

  Hably Henrik

  Rajkai Ferenc

  Böröcz Sándor

Fotók: Szji
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A Sceni-Tech 2016 kiállításon az alábbi 
cégek mutatt ák be legújabb termékeiket:

Audio partner kft .
Ava-pack kft .
Avl Trade kft .
Balogh Stúdióvilágítás
Bosch rexroth kft .
chromasound kft .
equaudio hungary kft .
eurhythmics kft .
Gépbér Színpad kft .
igus® hungária kft .
interton elektoakusztikai kft .
joó lászló
led Art kft .
lisys-project kft .
logen kft .
luminis kft .
Microsound kereskedelmi és Szolgáltató kft .
pelyhe kft .
reactor kft .
roland east europe kft .
Színpad- és emelőgéptechnika kft .
zaj rendszerház kft .

első visszhangok, reakciók

Vályi zoltán ügyvezető, EQaUdio HUnGarY kFt.:
„köszönöm, hogy bár az utolsó pillanatban csatlakozva, de részt vehett ünk a Sceni-Tech kiállítás 

eseményen! kérem, add át köszönetemet az MSzTSz vezetőségének is. nagyon színvonalas, a részle-
tekre is odafi gyelő, profi  szolgáltatást és családias hangulatot kaptunk tőletek.

Amit írok, abban benne van a barátságos fogadtatás, a szervezett  és igényes lebonyolítás, és még 
olyan részletek, mint a minőségi »barátkozó« vacsora megszervezése is.”

„Az első közös élményünk alapján az MSzTSz által képviselt minőség felkeltett e a fi gyelmemet. 
ezért érdeklődni szeretnék, hogy miképpen tudnánk a szövetséghez csatlakozni cégünkkel és jóma-
gam, magánszemély minőségemben (rendes tag) is?”

„Még egyszer köszönjük az elmúlt két napot és a befektetett  energiátokat!”

rábay péter ügyvezető, Luminis kft .:
„Tisztelt elnökség! nagyon köszönjük a szervezést, és azt gondoljuk, az utóbbi évek legsikeresebb 

kiállítását sikerült megrendezni, melyhez ezúton is gratulálunk!
örömömre szolgált, hogy ez nemcsak a mi, hanem az általunk képviselt eTc gyártó képviselőjének 

is az egyértelmű véleménye volt. Ő kiemelte a rendezvény jó hangulatát és a nemzetközi előadások 
fontosságát.

Mi is éreztük, hogy látogatószámban jelentősen felülmúlta a korábbi rendezvényeket.”



  A Storno gyűjteményből származó jezsuita színpadképek

  A Sceni-Tech 2016 megnyitójának közönsége
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A kiállítás képeiA kiállítás képei
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Megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom 
önökkel a színházakról kialakított  jövőképemet, 
a színházakról szerzett  tapasztalataimat, az 
életem munkáját. Azokról az okokról szeretnék 
beszélni, amik miatt  a színházi projektek annyi-
ra komplexekké váltak. 

louis janssennek hívnak. idén már a szín-
házi munkával eltöltött  46. évemet taposom, 
mivel már 13 éves koromban egy színházban 
kezdtem dolgozni. voltam műszaki igazgató 
színházakban, és dolgoztam turnézó színházi 
társulatoknak is, akikkel sokat utaztam. Szín-
házi tanácsadó irodám van, és jelenleg második 
elnöki mandátumomat töltöm az OiSTAT1 szer-
vezetnél.

hollandiából származom. egy kis holland 
kultúra: nálunk több kerékpár van, mint ahány 
lakója van országunknak, virágokkal kereske-
dünk többek között , van néhány fontos művé-
szünk, mint van Gogh és rembrandt, hiszünk a 
szél erejében, és sok-sok generáció óta használ-
juk is azt stb.

A holland kulturális élet hasonló a budapes-
tihez, Amszterdamban is sok fesztivál van, és 
a hét minden napja tele van kulturális progra-
mokkal. A  holland kulturális élet egyedisége 
abban áll, hogy a holland kultúrpolitika előírja, 
hogy az előadások eljussanak hollandia min-
den részébe, pedig kis ország vagyunk. így az 
Amszterdamban bemutatott  előadások szín-

padra kerülnek a vidéki kis- és nagyvárosokban 
is, és ez fordítva is igaz. ez azt jelenti, hogy az 
előadásokat úgy kell megtervezni, hogy azok 
utaztathatók legyenek. Az előadásokat gyakran 
csak egy este mutatják be, így nagyon fontos, 
hogy a színházak rugalmasak legyenek, fel-
használóbarát módon és igen biztonságosan 
működjenek.

A másik sajátosság, ami a holland színházak 
technikáját illeti: egészségügyi és biztonsági 
okokból a kézzel mozgatott  díszlethúzókat már 
betiltott ák, és ezért minden holland színháznak 
át kellett  térnie az automatikus, gépesített  fel-
sőgépezetekre.

Az utóbbi 15 évben üzleti partneremmel kö-
zösen színházi tanácsadó irodát működtetünk 
Amszterdamban Theateradvies bv néven. 
Az  egészségügyi és biztonsági előírásokban 
bekövetkezett  változások és a turnézást meg-
kívánó kultúrpolitika fontos eleme a holland 
színházak fejlődésének, és úgy gondoljuk, hogy 
a tapasztalatainkból levont tanulságok nemzet-
közi szinten is érdekesek lehetnek.

Színházi konzulens
Mit csinál a színházi tanácsadó? elősegítjük a 
színházi üzem műszaki aspektusainak megha-
tározását, hogy pl. inkább a felújítás vagy új 
színház mellett  érdemes-e dönteni, de az igaz-

gató, a műszaki igazgató, a műszaki és művé-
szeti gárda együtt működése és elképzelései is 
kulcsfontosságúak a projekt felépítése szem-
pontjából. csak így biztosíthatjuk, hogy a prio-
ritások felszínre kerüljenek, és ne vesszenek el 
a tervezés és az építés hosszú folyamata során.

A projekt keretében a színházi konzulens két 
szinten működik. Az egyik szinten az épületen 
dolgozunk, és koordináljuk annak minden ré-
szét a többi szakemberrel (építész, statikus, gé-
pészmérnök, villamosmérnök stb.), hogy bizto-
síthassuk, hogy az épületet az elképzeléseknek 
megfelelően lehessen használni – ezt nevezzük 
építészeti tervezésnek. ez többek között  ma-
gában foglalja a funkciók tanulmányozását, a 
színpad és nézőtér tervezését és a látási viszo-
nyokat.

A másik szinten tanácsadást végzünk, tech-
nológiákat tervezünk, valamint segítséget nyúj-
tunk a funkcionalitásnak megfelelő színpadgé-
pészet beszerzésében. fontos megjegyezni, 
hogy függetlenek vagyunk, és nem bizonyos 
márkákkal vagy szállítókkal dolgozunk. Minket 
az érdekel, hogy ügyfelünk a legjobb berende-
zést a legjobb áron kapja meg.

Mint már korábban említett em, színházi ta-
nácsadóként nagyon változatos projektjeink 
vannak, az új épületektől a meglévők felújítá-
sain keresztül, koncertt ermek, múzeumok, isko-

SCeNI-TeCH 2016

A színházépület elemzése: miért 
olyan összetettek a színházak?
A színjáték helye, a „teátrum” az ókori görög théatron szóból származik, aminek a jelentése ’a megtekintés helye’. Tökéletes 
lehet a füves domboldal vagy egy városi pláza, ahol az emberek össze tudnak gyűlni. Akkor miért olyan komplexek a szín-
házprojektek? Milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy új színháznak, amely ezt a domboldalt különféle szakértők munkájá-
val egyfajta űrtudománnyá változtatja? Tényleg szükség van erre? És hogy válik egy műemlék színház felújítása anakronisz-
tikus küzdelemmé?

  A Guggenheim Múzeum Bilbaóban. Építész: Frank O. Gehry 

1 OISTAT (Organisation Internationale des Scénographes, 
Techniciens et Architectes de Théâtre): Szcenikusok, Techni-
kusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezete
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lák, a popműfajok helyszínei, valamint gyerme-
kek számára pl. cirkuszszínház.

újrahasznosítási projektek: pl. egy elhagyott 
gázgyár színházzá alakítása, vagy egy templom 
ideiglenesen vagy véglegesen színjátékra alkal-
massá tétele. Gyakran ezek az épületek műem-
lékek, ezért úgy kell átalakítanunk őket, hogy 
megfelelően működjenek, ugyanakkor tiszteljük 
és óvjuk is az épületet.

Meglévő vagy régi színházak felújítása: a leg-
több projektünk meglévő színházak korszerű-
sítésére vagy bővítésére irányul. Az igények, a 
szabványok és elvárások változnak az idővel, 
aminek következtében a színház már nem lesz 
biztonságos, nem lesz hatékony, és néhány 
esetben elavul. 

Vissza az alapokhoz
Az okok megértéséhez térjünk vissza az alapok-
hoz. Az előadás helye, a „teátrum” az ókori gö-
rög théatron szóból származik, jelentése lénye-
gében ’a megtekintés helye’. A nézők számára 
tökéletes hely lehet egy füves domboldal vagy 
a város tere. egy sík terület az előadók számá-
ra, amit nézni lehet. hely az előadóművészek 
számára és olyan környezet, ami életre kelti 
előadásukat. ez a két összetevő a természet-
ben mindenhol megtalálható, az egyik hely lát-
ványosabb a másiknál… eddig ennyire szép és 
egyszerű, de jönnek az emberi vonatkozások…

A kifejezésmód keresése és az előadás leg-
különfélébb módon való jobbítása iránti vágy 
olyan ún. „fejlesztésekhez” vezetett, amikkel 
irányítani tudjuk az előadást. ez jelenthet újítá-
sokat a színjátékban, de amikor a fizikai térről 
van szó, az „előadás infrastruktúrájában” olyan 
változások történtek és történnek, amelyek 
még ma is munkánk alapját jelentik. és itt kez-
dődnek a komplikációk…

Irányítás: lefedés, színházi 
díszlet, világítás, hangtechnika és 
kommunikáció
Mi, emberek függetleníteni akarjuk magunkat 
az összes jelenségtől, amelyek a természetben 
megtalálhatók: az időjárást tetővel zárjuk ki, 
az éjjel és nappal váltakozását világítással, az 
akusztikai környezetet hangtechnikai berende-
zésekkel, a látványt színházi díszlettel hozzuk 
létre, és végül kommunikáció kell a csapat ösz-
szefogására, csak azért, hogy mindezek a „ter-
mészetes” események akaratunkkal történjenek 
meg. Az előadás ilyenfajta teljes kontrollja az 
egyik nehezítő körülmény a színházi projektek-
ben, ahol mindezt egy játékrendbe kell illeszte-
nünk, amiben ezeknek az előadásoknak zajla-
niuk kell.

A színpad a végtelen lehetőségek terévé vá-
lik a színházcsinálók irányítása alatt. ebből a 
szempontból látható, honnan ered a színpad 
határainak folyamatos növelése. A technológia 

és az önmagát folyamatosan meghaladni kívá-
nó cél szintén megtalálta szerepét ebben a ke-
resésben. A technológia változása miatt mindig 
szükség van a berendezések újratervezésére és 
modernizálására. 

Színháztervezés
A színházi projektben általában három ember-
csoportot kell figyelembe venni, és mindegyik 
mást akar az épülettől. A  színháznak mint 
épületnek hatékonyan és minden résztvevő, 
azaz a közönség, a művészek, a színház összes 
háttérmunkása számára biztonságosan kell 
működnie. Minket az érdekel, hogy a színház 
„működjön”, és ez nagymértékben arra a tényre 
támaszkodik, hogy a részt vevő emberek, legyen 
az műszaki vagy művészeti munkatárs, teszik a 
dolgukat, és a közönség minden fáradság nél-
kül, könnyen megtalálja helyét, és használja, 
élvezze a felkínált szolgáltatásokat. Az épület 
az emberek köré van szervezve, a színpadi be-
rendezés pedig specifikálva van.

A különböző csoportok és anyagok logisztikai 
útvonalai fontosak. úgy kell kialakítani ezeknek 
az embereknek és a beérkező díszleteknek, a 
boltba és a kávézóba szánt áruknak és egyéb 
anyagoknak a mozgási útvonalait, hogy ne ke-

resztezzék egymást. Mindezeket a tényezőket 
pontosítani és egyeztetni kell a színház dolgozó-
ival és vezetőivel, hogy az adott színház minden-
napi munkáját megkönnyítsük. úgy gondolom, 
hogy minden olyan alapvető dologról beszéltem, 
ami az épület komplexitását okozza.

Az építészeti ikonok

a Sidney-i operaház – operaházak és 
koncerttermek mint ikonok
frank O. Gehry mondta, hogy „a Sydney-i Ope-
raház nélkül nincs Guggenheim Bilbaóban”. 
A párizsi Bastille szerencsétlen építészeti ikon. 
de párizs az párizs, ahol az előadóművésze-
tek is nagy múltra tekintenek vissza. Mindenki 
tudja, hol van párizs. de hol a pokolban van 
Bilbao? lehet, hogy ön éppen tudja, de nem 
biztos, hogy tudta a Guggenheim Múzeum épí-
tése előtt. A Sydney-i Operaház megváltoztatta 
a helyzetet, és precedenst teremtett a 21. szá-
zad nemzetközi építészetében. A háború utáni 
Sydney semmiképpen sem egyenlő „párizzsal”, 
de 40 évvel megépítése után is ezt az operahá-
zat sokkal többen ismerik, mint bármely más 
operaházat a világon, függetlenül attól, hogy 
voltak-e ott vagy sem.  

Minket az érdekel, hogyan működik egy épü-
let. A hetvenes években, amikor a Sidney-i Ope-
raház épült, az ikonikus „avantgárd” építészet-
ben minden a szerkezeti és esztétikai fejlődésről 
szólt, és szó sem volt logisztikáról, karbantartás-
ról, pláne nem az előadótér funkcionális és térbe-
li aspektusairól, vagyis azokról a vonatkozások-
ról, amelyek minket mint színházi tanácsadókat 
a legjobban érdekelnek. Manapság a nemzet-
közi pályázatok presztízsének köszönhetően a 
hangsúly változatlanul azon van, „hogy néz ki az 

  Sydney-i Operaház

  Wei-Wu-Ying, Tajvan (Mecanoo építésziroda). A tető narancssárga bemélyedése a szabadtéri színpad nézőtere
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előadóművészetek épülete”, mi pedig még min-
dig keményen azon dolgozunk, hogy egyáltalán 
felmerüljön az a kérdés is, „hogyan is működik az 
előadóművészeteknek otthont adó épület”. 

ezért a színházművészet számára készü-
lő épületek gyakran áldozatul esnek ennek a 
szimbolikus építészetnek. Azon a nehéz felada-
ton túl, hogy ki kell elégíteni a helyi kulturális 

igényeket, az adott épületnek az egész világ 
figyelmét is fel kell keltenie. Szerencsére nem 
mindig a „kreatív” ötletek nyernek. ilyen volt a 
tajvani Wei-Wu-ying előadóművészeti központ 
tervpályázata.

national kaohsiung center for the arts 
(Wei-Wu-Ying) 
Mi szerencsére tagjai vagyunk a nyertes pályá-
zat csapatának. itt van a művészeti központ fo-

tója, ami a kikötőváros kaohsiungnak ikonikus 
épülete. A város mélyreható kulturális átalaku-
láson megy keresztül. ezzel a 2300 férőhelyes 
koncerttermet, 1254 férőhelyes színházat, 470 
személyes „black box” stúdiót és 2260 szemé-
lyes operaházat, 800  m2-es könyvtárat magá-
ban foglaló épülettel be lehet kerülni a nem-
zetközi kulturális vérkeringésbe is. 2009-től 
jelenleg is épül, befejezése 2017-ben várható.

A környezet inspirálta az épület megformálá-
sát. A projekt külső megjelenését – a Mecanoo 
építész tervezői első skicceit – a dombos kör-
nyezet ihlette, miközben a belső terek az indiai 
léggyökeres fügefák közötti hangulatot idézik.

a projekt a program összeállításával 
kezdődött
A program összes elemét, ideértve a előadások 
és az azt kiszolgáló tereket, valamint azok egy-
máshoz való kapcsolatát, már az első vázlatok 
készítése előtt meg kellett határozni. A projekt 
előrehaladtával ennek a térbeli kapcsolatnak 
a fontossága és az általa támasztott kihívások 
egyre összetettebbé válnak. ha ez rossz irány-
ba fordul, olyan következményekkel járhat, 
amiket a munkatársaknak nap mint nap el kell 
viselniük. egy épület kinézete és logisztikája 
nagymértékben attól függ, hogyan fogják azt 
használni.

tervezési szakasz
A program és az összes követelmény az építész 
tervekben ölt testet. ebben a folyamatban a 
színházi tanácsadó azon dolgozik aktívan, hogy 
a műszaki és térbeli követelmények időben 
bekerüljenek a tervbe. Az építési folyamatnak 
megvan a saját logikája, ütemterve és költség-
vetése, amelyen belül pontos tájékoztatást és 
visszajelzést kell adni a megfelelő pillanatban, 
hogy az integráció zavartalan legyen.

  Művészeti Központ – koncertterem   Wei-Wu-Ying – az operaház nézőtere

  Wei-Wu-Ying – a prózai színház nézőtere

 A Művészeti Központ látványterve, Tajvan (Mecanoo építésziroda)
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koordináció más szakterületekkel
A tervezői csapat tagjai többnyire azelőtt soha 
nem terveztek vagy nem építettek színházat, így 
az együttműködés egyúttal tanulási folyamat is, 
ami biztosítja, hogy az összes szaktervező tuda-
tában legyen azoknak a speciális kérdéseknek, 
amelyek a színházi funkcióval együtt járnak.

Az épület felszerelése egyúttal esztétikai in-
tegrációt is jelent. ugyanakkor a tervezés és 
építés alatt történt koordináció vagy viták nem 
jelenhetnek meg a terekben: az eredménynek 
természetesnek és harmonikusnak kell látsza-
nia. Az ilyen szintű integráció komoly elkötele-
zettséget követel az együtt dolgozó, tervező és 
kivitelező csapat minden egyes tagjától. A bel-
ső tér nem mutathat semmi olyan nyugtalan-

ságot, ami elvonná a figyelmet a nagyszerű és 
varázslatos előadásról.

Láthatatlan munka
Munkánk nagy része rejtve marad az ikonikus 
héj és a „természetes” enteriőr közötti térben, 
mivel a világítási hidak és a színpadgépészet a 
mennyezet fölött helyezkedik el. Minél kevésbé 
látható a munkánk az előadás alatt, annál jobb!

Miközben ezek a terek rejtve maradnak a kö-
zönség előtt – hiszen csak a műszaki dolgozók 
használják –, biztonságosnak és funkcionális-
nak kell lenniük, kellemes munkakörnyezettel.

a színpadrendszer
Az opera 24  m mély alsó színpaddal rendel-
kezik, felette az automatizált felsőgépezettel 
felszerelt színpadtorony. A  nézőtéren a világí-
tási hidak a mennyezetbe vannak integrálva. 
A színpad tényleges méretei jól mutatják, hogy 
valójában mekkora a játéktér az előkészítő te-
rekhez viszonyítva. fontos, hogy ezek a terek 
arányosak legyenek – a túl kicsi korlátozni fogja 
a színpad használhatóságát, a túl nagy pedig 
hely- és pénzpazarlás.

A főszínpad két oldal- és egy hátsó színpad-
dal rendelkezik. ezeken az oldalszínpadokon jól 
kezelhetők egy nagyopera díszletei, vagy akár 
tárolhatók is a különböző időpontban játszott 
darabokhoz. A gyors színváltás a színpadi süly-
lyedők segítségével is megoldható, mert az alsó 
színpad szintjén is van hátsószínpad, amelyen 
egy jelenetek díszletét össze lehet állítani, és 
kocsival a süllyedőre tolva felemelhetők. Szu-
per oldalszínpadrendszer sok lehetőséggel.

a Wei-Wu-Ying központ prózai színháza
A prózai színház még nincs kész, de hamarosan 
átadásra kerül. érdemes még kiemelni, hogy a 
művészeti központ épületének komplexitása 
és grandiózus méretei (141 000 m2) ellenére a 
finoman hullámzó tetőszerkezet – amely alatt a 
különböző művészeti létesítmények meghúzód-

  Operaház – hosszmetszet

  Operaház – keresztmetszet a színpadon keresztül

  Amsterdami Városi Színház. Az utcáról alig látszik az épület modern bővítése
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nak – mennyire a bevezetőben említett „megte-
kintődomb” egyszerűségét keresi. A tetőszerke-
zet kialakításának csúcspontja az a szabadtéri 
színpad, amely nézőterének emelkedését maga 
a földig lefutó tetőzet adja. 

A projekt grandiózussága kaohsiung és Taj-
van kulturális örökségét nemzetközi szinten tük-
rözi. A projekt összetettsége – az egyes kulturális 
rétegek között – az előadóművész és a közönség 
meghitt kapcsolatát fejezi ki, olyan modern inf-
rastruktúrával, amely a működést megkönnyíti. 
A városi köztér találkozási pontot alkot és ideális 
hely az előadások megtekintésére.

Az 1800-as és 1900-as évek városi 
színházai
párizs és más nagyvárosok 19. és 20. sz. eleji 
trendjét követve Amszterdam is megépítette 
1888-ban első városi színházát. röviddel ezután 
– mint abban az időben gyakorta – a színház le-
égett, a mostani épületet 1894-ben emelték.

A tűzvészek siettették a biztonsági szabályok 
kidolgozását, és a tűzveszélyes gázvilágítás 
is már a múlté. Manapság kevesebb tragédia 
történik a színházakban, viszont helyette még 
nagyobb problémába ütköztünk: a  színhá-
zak kimentek a divatból. Ami még rosszabb, 
a színházak megöregszenek, és ezzel műem-
lékké válnak, ami az állandóságot biztosítja. 
ez természetesen fontos a jövő generációja, a 
turizmus és a történelem számára. Azonban 
az előadások, a színház vagy a tánc számára, 
amelyek alaptermészete az örökös változás, az 
alkalmazkodás a soha vissza nem térő pillanat-
hoz, az állandóság a megmásíthatatlan korláto-
kat jelenti. 

a nemzeti opera és Balett
ez motiválta az 1980-as években egy második 
színházépület létrehozását, azét, amelyben 
most a balett és az opera működik. ez az egyik 
megoldás: szüntessük meg a régi színház mű-
ködését, és építsünk egy nagyobb, modernebb 
létesítményt a közelben. ez történt párizsban 
is, ahol a Bastille Operaházat felépítették, ami-
kor a régi Garnier Opera már nem volt alkalmas 
a modern előadásokra. Azonban az emberek 
nem gondolnak arra, hogy egyszer ezek az 
új épületek is elavult műemlékekké fognak 
válni.

az amszterdami Városi Színház 
felújítása
A színház bővítése a régi épület mögött és rész-
ben egy ifjúsági klub fölött történt. Az új épü-
letrész egy új színháztermet, kiszolgáló üzemi 
területeket tartalmaz, mind az új, mind a régi 
előadó teret egyaránt kiszolgálja. A régi nézőte-
ret is felújították. 

A régi színpadtorony felsőgépezetét egy évti-
zeddel korábban újították fel, de elavult, moto-
ros díszlethúzókkal rendelkezett. A terelőkere-
kek és a kötélzet a zsinórpadlás taposórácsán 
volt, és korlátozta a gépi, ill. ponthúzók elhelye-
zését. Színházi tanácsadói munkánk egyik ré-
sze, hogy az összes ilyen akadályt eltávolítsuk, 
és biztosítsuk az új rendszer kiépítését, a meg-
lévő tartószerkezettel és az épületgépészettel 
való koordinációt. A  „meglévő” hely kitisztult, 
és optimálisan ki lehetett használni. 

Az akadálymentesített zsinórpadlás teljes te-
rületén ponthúzókat és gépi díszlethúzókat lehet 
elhelyezni a díszlethúzók felett. A hajtásegységek 
egy sínrendszerre vannak felfüggesztve, amelyen 
könnyedén el lehet tolni azokat a kívánt pozíci-
óba. karbantartáshoz a sodronykötelek feletti 
taposórács felnyitható. Az új és a régi színpad 
azonos rendszerű felsőgépezettel rendelkezik. 

A 4 szintes kibővített épületben a korábbi 
színházterem a régi épület első szintjén, az új 

  a Bourla Színház nézőtere, 1878 és a barokk fa színpadgépezet vezérműtengelye a zsinórpadláson
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terem pedig az új szárny 4. szintjén található, 
meg kellett tehát oldani a díszletek beszállítá-
sát egy kétszintes kamionemelővel. A színpad-
hoz belső lift emeli fel egyben a kamiont, így a 
rakodás most közvetlenül a kamionról történ-
het a színpadra, ahogy annak lennie kell. 

Az utcáról nézve a monumentális épület mö-
gött csak nagyon kevés látszik a meglehetősen 
drasztikus bővítésből.

Helmond színháza
A történelmi városkában a műemlék színház-
épület 2011. december 29-én leégett. átmeneti 
intézkedésként a város úgy döntött, hogy egy 
használaton kívüli templomot fognak átalakíta-
ni, és felszerelik a színházi produkciókhoz szük-
séges technikával és nézőtérrel. ezt az ideiglenes 
helyszínt használták volna, amíg az új színházat 
kitalálják, megtervezik és felépítik, ezért nagyon 
fontos volt, hogy az ideiglenes helyszín tervezé-
se és építése gyorsan megtörténjen. A  projekt 
olyan jól sikerült, hogy a város végleges játszó-
helyként megtartja ezt a templomszínházat.

a Bourla Színház antwerpenben2 
Az 1827-ből fennmaradt, műemlék Bourla 
Színházról a következő hetekben néhány fon-
tos döntést kell meghozni. ez az egyik utolsó 
olyan barokk városi színház európában, amely 
eredeti, fából épült kulisszás színpadgépezettel 
rendelkezik. A kulisszás gépezetet ma már nem 
használják, így jobbára épségben van, kívá-
natos volna annak megőrzése. ha egyszerűen 
korszerűsítenék, akkor a műemléki szempontok 
sérülnének. jobb lenne, ha védettnek nyilvání-
tanák, vagy még jobb lenne eredeti formájában 
a működését lehetővé tenni.

egy új színházépület gondolata nem oldaná 
meg véglegesen a problémát. egyébként Amsz-
terdamhoz hasonlóan Antwerpen is „modern” 
színházat épített néhány évtizeddel ezelőtt, ami 
azonban szintén öregszik.

Az öreg színházépület felújítására kiírt terv-
pályázaton öt csoport adott be ajánlatot. cso-
portunkkal azt találtuk ki, hogy a régi zsinór-
padlás rácsos tartóit – a műemlék gépezettel 
együtt – felemeljük, és egy modern taposórá-
csot és felsőgépezeti rendszert építünk alája. 
ez mindkét követelményt kielégíti: lehetővé te-
szi a modern rendszer mindennapi használatát, 
és igény esetén a felette lévő történelmi gépezet 
is működtethető. 

A jól működő színház létrehozása
Minden esetben ki kell jelölni a prioritásokat, 
hogy a pénzéért mindenki a legjobb színházat 
kapja. A működő színház megépítésének egyet-
len módja az, ha tudjuk az adott színház céljait, 
programjait és a rendelkezésre álló határidőt. 
A tökéletesen működő színháznak nem kell min-
dent tudnia. Számos speciális célra épített szín-
ház létezik, pl. gyerekek számára készült cirkusz/
színház, kísérleti dzsesszközpont, egy bizonyos 
koreográfus számára készült táncszínház és a 
saját produkciók számára épített színház, stb. 

napfény a színpadon
végül egy szó arról, amire mindnyájunknak 
szüksége van: a természetes fényről. A színház 
sok szakember és művész munkakörnyezete, 
ahol mérlegelni kell a napfény biztosítását. 
Azt tapasztaljuk, hogy néhány előadás vagy 
rendezvény kihasználja a természetes fény 
adottságát. Mostanában cégem szinte minden 
projektünkben természetes fényt tervez a szín-
padra.

LOuIS JANSSeN
színházi konzulens

  A Városi Színház új stúdiószínháza

  Az Amszterdami Városi Színház új színházterme

  Napfényt a színpadra!

  Kitisztított zsinórpad, a ponthúzók a sárga geren-
dákon eltolhatók

2 SZÍNPAD 2014/4. sz., 51. o. „Fa és vászon (és mindenütt 
enyv) a modern világban”
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Balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
– március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából 
– állami kitüntetéseket adott át 2016. március 
11-én a pesti vigadóban. A  szakterületünkön 
kiválóan tevékenykedő kitüntetettek:

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat  ki-
tüntetést vehetett át magas színvonalú munkája 
és példamutató tevékenysége elismeréseként:

BErEczki Sándor, a pesti Magyar Színház 
főügyelője;

BorSinÉ arató ÉVa akusztikus szakértő, 
az Optikai, Akusztikai, film- és Színháztechni-
kai Tudományos egyesület Akusztikai Szakosz-
tályának elnöke, a Magyar Mérnöki kamara 
Akusztikai Tagozatának elnöke;

zEnoVitz zÉnó zoLtán festőművész, a 
Magyar állami Operaház festőműterem-veze-
tője.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tago-
zat  kitüntetésben részesült magas színvonalú 
munkájáért:

GULYáSnÉ dóczi LÍVia, a Budapest Báb-
színház bábkészítő csoportvezetője; 

kESzEinÉ tótH BErnadEtt, a Győri Bal-
ett művészeti titkára.

Magyarország Kiváló Művésze  díjban  része-
sült a magyar művészet értékeinek gyarapítása 
érdekében végzett magas szintű, igényes telje-
sítménye elismeréseként:

SzEGŐ GYörGY, jászai Mari-díjas látvány- 
és díszlettervező, ybl Miklós-díjas építész, mű-
vészeti író, érdemes művész, a Műcsarnok ügy-
vezető igazgatója.

Magyarország Érdemes Művésze díjat  vehe-
tett át a magyar nemzeti kultúra, művészi alko-
tómunka területén végzett kiemelkedő művészi 
értékteremtő munkája elismeréseként:  

GoMBár jUdit †, jászai Mari-díjas díszlet- 
és jelmeztervező;

zánYi taMáS, Balázs Béla-díjas hangmér-
nök.

Balázs Béla-díjat kapott a mozgókép területén 
végzett kiemelkedő alkotótevékenysége, vala-
mint művészi és tudományos teljesítménye el-
ismeréseként:

jUHáSz róBErt hangmérnök.

valamennyi kitüntetettnek gratulálunk! To-
vábbi munkájukhoz jó egészséget és sok sikert 
kíván:

A SZeRKeSZTőSÉG

érettségi után debrecenben dolgoztam a Biogal 
Gyógyszergyárban. Szabadidőmben pedig a deb-
receni kisszínpad amatőr csoportjába jártam. 
Túróczi György, a debreceni csokonai Színház 
dramaturgja vezette a csoportot. Ott szerettem 
meg a színházi életet, de kiderült, hogy iszonya-
tosan tehetségtelen színész lennék. A  technika 
viszont mint repülőmodellezőt is érdekelt, így hát 
én lettem az amatőr csoport mindenese. Magnót 
kezeltem, kellékeztem, díszletet építettem, és ter-
veztem is. Gyakorlatilag mindenféle, az előadást 
segítő munkát csináltam. 1965. január elején te-
lefonáltak a csokonai Színháztól, hogy keressem 
meg dr. halasi imre gazdasági igazgatót. 

Megkerestem. „Ma este előadásod van a kis-

színpadon – mondta. – Te leszel az új ügyelőnk! 
vállalnod kell, mert úgy hallottam, hogy ehhez van 
valami közöd”. Aznap este előadásom volt a kama-
ra Színházban, a Gyertyafény keringő. fogalmam 
sem volt, hogy mit kell csinálnom. A színészek se-
gítettek. láttam már ügyelőt dolgozni, Artner ár-
pádot, csodáltam, bámultam, ahogy egy személy 
irányítja 40-50 különböző feladatú, foglalkozású 
ember egyidejű, összehangolt munkáját. 

így kerültem a debreceni csokonai Színház-
hoz. fantasztikus emberekkel találkoztam. Akkor 
kezdte ott a pályát haumann péter, Béres ilona, 
harsányi frigyes, cs. német lajos, Tóth judit, 
nagy Anna, Sinkó lászló. ezek a nagyszerű színé-
szek és előadások máig szép emlékeim.

A nyári szünetben vitorlázni jártam a Balaton-
ra, ott ismerkedtem meg egy szőke fiatalemberrel, 
beszélgettünk a színházról. hallgatott egy ideig, 
azután azt mondta: „nem akarsz hozzám jönni 
pestre ügyelőnek? Most szervezek egy érdekes 
kis színházat, örülnék, ha csatlakoznál hozzánk.” 
Ő volt Gyurkó lászló, az író. 

1970. szeptember 2-án öt színésszel, egy szín-
padmesterrel, egy ügyelővel (velem), egy titkár-
nővel Gyurkó lászló megalakította a huszonötö-
dik Színházat a kiSz központi Művészegyüttes 
rottenbiller utcai székházában. Ott volt az első 
előadásunk, platón: Szókratész védőbeszéde, 
haumann péter főszereplésével, amit ő a mai na-
pig is játszik. 

Állami kitüntetések 2016

Bereczki Sándor 
a Pesti Magyar Színház, Nemzeti Színház nyugdíjas főügyelője

GRATuLÁLuNK!

Felső sor balról jobbra:
Bereczki Sándor
Borsiné Arató Éva
Zenovitz Zénó Zoltán
Gulyásné Dóczi Lívia
Keszeiné Tóth Bernadett

Alsó sor balról jobbra:
Szegő György
Gombár Judit †
Zányi Tamás
Juhász Róbert



Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt: 2016. május 28-án elhunyt Gombár Judit Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, 
díszlet- és jelmeztervező, pedagógus, egyetemi tanár, a Győri Balett örökös tagja.
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később a népköztársaság (Andrássy) út 101-
ben, az újságírók Szövetségének székházában, a 
padláson felépült a 90 néző befogadására alkal-
mas színháztermünk, ideköltözött a huszonötö-
dik Színház. öt színésszel kezdtünk: Berek kati, 
jobba Gabi, verebes istván, zala Márk, Szend-
rő iván. Amatőrként játszott ott (mint mérnök) 
jordán Tamás, pelsőczy lászló, Tardy Balázs. 
A  honvéd Művészegyüttesből átszerződött ko-
reográfus, rendező Szigeti károly volt. A  szín-
háznál rendezte jancsó Miklós: A vörös zsoltár 
és a Fényes szelek c. színdarabokat. Az egyik 
legjelentősebb előadásunk Gyurkó lászló: A bús-
képű lovag, Don Quijote de la Mancha szörnyű-
séges kalandjai és gyönyörűséges halála című 
mű volt Berek kati rendezésében. don Quijotét 
jordán Tamás, Sancho panzát zala Márk játszot-
ta. A huszonötödik Színház Aczél György elvtárs 
kegyéből, mint „szelep”- színház működhetett. ki-
mondottam politikai darabokat játszottunk, don 
Quijote-i szélmalomharc, 1972-ben fejes endre: 
Cserepes Margit házassága című darabjának 
főszerepeit Törőcsik Mari és Garas dezső játszot-
ták mint vendégek.

helsinki, Brescia, drezda, lodi, Bordeaux, ca-
racas, Berlin, Milánó, Wroclaw, Schewerin, novi 
Sad – utazásainkkal bejártuk szinte az egész 
világot. Szerepeltünk a legendás belgrádi BiTef 
fesztiválon is. 

1973-ban Milánóban majdnem abbamaradt a 
pályám! Abban az időben volt az Aldo Moro-gyil-
kosság. pánikhangulat volt – az a fajta, ami most 
is a levegőben lóg, hogy félni kell egy kicsit, mert 
nem lehet tudni, hogy hol fognak lőni. A Vörös 
zsoltárt játszottuk, és a darabban pisztolylövés-
nek kell eldördülnie. A színpadon csak kellékpisz-
toly volt. A  darabot a közönség által körülvett 
színtéren játszottuk. Olyan hanghatást kellett 
kelteni, ami pisztolylövésnek hallatszik közelről, 
hogy a nézők azt érezzék, hogy a színpadon sült 
el a fegyver. Milánóban egy előcsarnokban tar-
tottuk meg az előadást, ahol én egy oszlop mö-
gött álltam, és a pisztolyt magam mellé szorítot-
tam, hogy a nézők ne lássák. Mint néző figyeltem 
az előadást. A színpadon pelsőczy lászló lőtt, és 
én is elsütöttem a pisztolyt. Abban a pillanatban 
8-10 carabinieri gépfegyverrel ugrott rám. ha ak-
kor az egyiknek elsül a fegyvere, nem vonták vol-
na felelősségre!

nagy hibát követtem el, mert az ügyelői munka 
íratlan szabálya szerint az ilyen és hasonló esetek-
ről a vendéglátókat tájékoztatnom kellett volna. 
Magyarországon – szerencsére – nem tanulhat-
tam ezt meg, ilyen esetet csak tapasztalni lehet. 
így van ez az egész ügyelői munkával. Az ügyelői 
feladatokat nem lehet megfogalmazni munkaköri 
leírásban. Az a feladatunk, hogy az előadás alatt 
minden és mindenki akkor és ott legyen, amikor és 
ahol kell. viszont vannak olyan előre nem látha-
tó szituációk, amelyeket nekünk ügyelőknek, ott, 
abban a tizedmásodpercben a lehető legjobban 

kell megoldani. nincsen mérlegelési idő, a nézőté-
ren ott ül a néző, a színpadon 8-10 színész, és az 
előadásnak mennie kell. Tehát a munkánk lénye-
ge a folyamatos figyelem, folyamatos készenlét, 
folyamatos „schlagfertig” gondolkodásmód. ez 
a feladat: a színház szolgálata, hogy a színészek 
biztonságban érezzék magukat. van egy ember a 
színfalak mögött, aki figyel arra, hogy a színpadon 
az előadás zökkenőmentes legyen.

nagyon boldog vagyok, hogy ezt a feladatot 52 
éve élvezettel végezhetem. A családomnak, ami-
kor azt mondják, hogy megyek dolgozni, azt vá-
laszolom: dehogy dolgozni megyek!  előadásom 
lesz! vagy: próbára megyek.

Amikor nyugdíjba mentem, megbeszéltem Őze 
áron akkori igazgatóval, hogy azokat az előadá-
sokat, amelyeknek a bemutatóját is én ügyeltem, 
szeretném továbbvinni, amíg műsoron vannak. 

zalán jános mostani igazgatóm szerette volna, 
hogy visszajöjjek teljes munkaidőben a színpad-
ra, mert szükség van ügyelőre. Bár ennyi idő után 
sem fáradtam bele, de nem vállaltam.  nem sze-
retnék már új darabokat betanulni, de a Sinkovits 
Színpadon játszott darabjaimat végigviszem. így 
szép lassan fél évszázados színházi létem „cson-
kig ég”.

Színháznak soha nem mondtam fel. A színhá-
zak változtak felettem. A huszonötödik Színház-
ból a fúziók során kerültem a nemzeti Színházba, 
és politikai döntéssel lettünk pesti Magyar Szín-
ház. A fúziók sora: A huszonötödik Színház 1978-
ban egyesült a déryné Színházzal, átneveztek 
minket népszínházzá. Akkor lett készen a vár-
színház épülete, oda kerültem főügyelőnek. Addig 
az időpontig a huszonötödik Színháznál egyedül 
voltam ügyelő, de a népszínházban a várszínház 
mellett, a kulich Gyula téri déryné Színház épü-
letében is tartottunk előadásokat, és átvettük a 
vidéki, utazó társulatokat is, így több ügyelő kel-
lett. Sajnos a népszínház nem lett működőképes, 
Gyurkó lászló elment a színháztól. A minisztéri-
um úgy döntött, hogy megmenti a színházat, és a 
vámos lászló – Malonyai dezső kettőst nevezték 
ki vezetőnek. fantasztikus előadásokat tartot-
tunk. Számomra a legemlékezetesebb a Két árva 
című melodráma volt, peremartoni krisztina, ku-
bik Anna és psota irén főszereplésével.

1984-ben egy újabb váltás történt, a nemzeti 
Színházban dolgozó zsámbéki Gábor – Székely 
Gábor kettős önálló színházat alapított, a nem-
zeti Színház kamaraszínházából, a katona józsef 
Színházból. ekkor a nemzeti Színház vezetését 
vámos lászló vette át. A várszínház a nemzeti 
Színház kamaraszínháza lett. így történt, hogy a 
várszínházi kollégákkal együtt a nemzeti Színház 
tagja lettem.

Azóta a hevesi Sándor téri épületben dol-
gozom. Amikor a nemzeti Színház új épülete 
felépült, ott Schwajda György vezetésével új 
társulat alakult. A hevesi Sándor téri társulatot 
átnevezték pesti Magyar Színháznak. Tehát 1970 

óta nekem nem mondtak fel és én sem mondtam 
fel, csak a színházak változtak felettem.

A színházi munkám mellett a Magyar rádió-
ban is dolgoztam külsős munkatársként. 30 évig 
a hangjátékoknál voltam rendezők asszisztense. 
Sok felvételt készítettünk vidéken, így az ország 
szinte valamennyi színészével együtt dolgozhat-
tam. ezt a munkát akkor hagytam abba, amikor 
a nemzeti Színházból pesti Magyar Színház lett. 
Akkor iglódi istván igazgató felkért, hogy legyek 
a színház főügyelője, úgy gondoltam, hogy a na-
gyobb felelősség mellé már nem vállalhatok más 
feladatot.

kedvenc előadásaim voltak a már említetteken 
túl a kerényi imre által rendezett Csíksomlyói 
passió, az iglódi istván által rendezett Godspell. 
nagyon szerettem a zenés előadásokat, mint pl. a 
Bob herceget, az Orfeusz az alvilágbólt vagy a Mi 
jöhet még? c. darabot. Az egyik legizgalmasabb 
az volt, hogy három különböző rendezésben 
ügyelhettem az istván, a királyt. először kerényi 
imre rendezte a várszínházban, majd, amikor 
átvittük a hevesi Sándor térre, újra rendezte. 
pár évvel később iglódi istván is megrendezte. 
ugyancsak ő rendezte a kedvenceim közé tartozó 
Tudós nők c. darabot.

A Sinkovits Színpadon háy jános: Házasságon 
innen és házasságon túl c. darabja telt házzal 
megy nyolc éve, nem lehet levenni a műsorról. 
nagyon szeretem ezt a pinczés istván rendezte 
előadást. két darabot rendezett a Sinkovits Szín-
padon Göttinger pál. nagyszerű próbahangulatot 
tudott teremteni. Az a szokatlan eset történt, 
hogy minden színész, akár benne volt a jelenet-
ben, akár nem, ott ült a próbán, és lesték minden 
szavát, humorát. 

ötven év során, ügyeletem alatt nem állt le 
előadás. volt olyan eset, hogy előadás közben lett 
áramszünet, de a tartalék áramkörről működő vi-
lágításban tovább játszottuk a darabot. Szeren-
csére az áramszünet csak rövid ideig tartott, így 
a nézők talán észre sem vettek semmit, azt gon-
dolhatták, hogy ez egy rendezői hatáskeltés volt. 

A színpadtechnika mindig annyira érdekelt, 
hogy iglódi istván többször is megbízott szcenikai 
munkával. A Székesfehérvári Színházban kozák 
András művészeti vezető felkérésére tervezhet-
tem a Legyetek jók, ha tudtok és A kőszívű ember 
fiai című darabok díszleteit. 

de nem vagyok díszlettervező, csupán kelle-
mes kirándulás volt. ügyelő voltam és ügyelő va-
gyok. örülök, hogy számtalan remek színésznek 
a munkáját segíthettem, számtalan előadáson a 
háttérben.

 valamit mégiscsak jól csinálhattam, mert 
2005-ben megkaptam a Magyar köztársasági 
ezüst érdemkereszt kitüntetést, és az idén márci-
us 15. alkalmából a Magyar Arany érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetést vehettem át.

Lejegyezte:
KÁRPÁTI IMRe
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A vámos ilona ruhaipari Szakközép- és Szak-
munkásképző intézetbe jártam, női ruhakészí-
tőnek tanultam. utána pedig a kirakat- és de-
koratőriskolát végeztem el.

Az iskoláim befejezése után szinte azonnal, 
de egészen véletlenül kerültem a Budapest 
Bábszínház bábkészítő műhelyébe, 1998-ban. 
Történt ugyanis, hogy a Bábszínház éppen ak-
kor készült Az ember tragédiája bábváltoza-
tának bemutatására. Garas dezső rendezte a 
darabot, amelynek előkészületei folytak. ez az 
állami Bábszínház kettéválása után volt. A sok 
bábut igénylő darab elkészítéséhez kevés volt 
a különböző műhelyekben dolgozók száma. így 
a Budapest Bábszínház minden műhelyébe fel-
vettek egy-egy új dolgozót. 

Az expressz újságban hirdették meg a báb-
készítői állást, amire jelentkeztem. felvételi 
vizsgaként néhány bábut kellett elkészítenem 
az előadáshoz. Az előadásban szereplő gladi-
átorok voltak az első saját készítésű bábjaim, 
a produkció ma is repertoáron van. koryürek 
vera volt akkor a bábkészítő csoport vezetője, 
az itt dolgozó tervezőkkel közösen választottak 
ki engem a felvételre jelentkezők közül.

A bábkészítés elméletben nem tanulható 
mesterség, ezt a nagy elődöktől ellesve sajátí-
tottam el. Szerelmes lettem ebbe a munkába, 
így viszem tovább a szakma hagyományait és 
értékeit. ehhez a munkához jócskán kell krea-
tivitás, kézügyesség, képzőművészeti ismeret, 
és még az irodalom szeretete sem árt, mert a 
bemutatásra kerülő darabot is el szoktuk ol-
vasni.  kísérletező kedv, az újítások iránti nyi-
tottság, pontosság szükséges a jó munkához. 
Azonban mesterré az embert csakis a szakmá-
ban – napi szinten – eltöltött sok-sok év teszi.

Az előadás igényeihez és feltételrendszeré-
hez alkalmazkodva kell megtervezni, modellál-

ni, előkészíteni a készülő figurákat. esztétikai, 
műszaki és funkcionális szempontok alapján 
kivitelezni és kidolgozni a különböző játéktech-
nikájú bábokat.

Az eltelt 17 évben több száz báb került ki a 
kezeim közül. Olyan neves bábtervezők fantázi-
ájának és álmainak adhattam testet, mint Bródy 
vera, Orosz klaudia, Balla Margit vagy Ambrus 
imre. Minden bábtípust készítettem már, legyen 
szó kesztyűs bábról, marionettről, pálcás vagy 
gapitos bábról, bunrakuról, vajangról, asztali 
vagy óriásbábról. A ma repertoáron lévő közel 
25 produkció bábjainak legnagyobb része meg-
fordult a kezeim között. 

néhány éve, amikor koryürek vera nyugdíjba 
ment, én vettem át a bábkészítő csoport veze-
tését. neki köszönhetem a szakma iránti szere-
tetet, alázatot, törekvést a lehető legprecízebb 
munkára és természetesen a szakmai tudás át-
adására a fiataloknak.

A színészek először csak próbabábukkal, a 
figura vázával kezdenek dolgozni, aztán foko-
zatosan készülnek el a bábok. Ami itt készül, 
harminc-negyven évig is használható. Ameny-
nyiben lekerül egy produkció a repertoárról, 
az nem a bábok gyors elkopása miatt van. ha 
pedig elsősegélyre szorulnak a figurák, a színé-
szek reparálásra hozzák őket, tisztításra, netán 
szétszereléssel is járó mosásra. A  tisztításuk-
hoz természetesen megvannak a speciális esz-
közök. 

Azokhoz a bábokhoz, amelyeket kézre húz-
nak, kesztyűt használnak, hogy kevésbé pisz-
kolódjanak, és kettős szereposztás esetén se 
kelljen két figurát készíteni, hacsak nem tér el 
nagyon egymástól a színészek kézmérete. 

rengeteg különböző alapanyaggal dolgo-
zunk, ezek nagy részét a raktári készletből biz-
tosítják részünkre, de ha egy bábhoz különle-

ges anyag szükséges, azt külön kell beszerezni. 
A bábkészítők gyűjtögető életmódot folytatnak, 
eltesznek mindent, tollat, boát, selymet, csip-
két, műanyag edényt, és különböző fiókokban 
tárolják, hátha szükség lesz rájuk. A legváltoza-
tosabb anyagokkal dolgozunk. nemcsak varr-
juk, de faragjuk, festjük, öregítjük a textíliákat. 
nagyon izgalmas, változatos a mi munkánk, hi-
szen nincs két egyforma feladat, minden darab 
újabb és újabb kihívás!

egy produkciónál egy-egy bábszereplőt ál-
talában egy bábkészítő készít, természetesen 
– ha szükséges – együttműködve a bábmecha-
nikussal, vagy a lakatosokkal, asztalosokkal, 
festőkkel. A  mozgatási technikát kidolgozni is 
leleményességet igényel. ha az előadás folya-
matossága igényli, akkor egy-egy figurából több 
darab is készül. ezért is jó, ha egy bábkészítő 
dolgozik rajta, mert ez biztosítja, hogy ponto-
san egyformák legyenek a figurák.

nagyon szeretek olyan bábokat készíteni, 
amelyeknek „arcjátékuk” van. ezért az egyik 
legizgalmasabb ilyen munkánk a közelmúltból 
az A mi utcánk – Avenue Q különös alakjainak 
elkészítése volt a centrál Színház számára. 
Szinte kalandszámba menő feladat volt, mert 
a Muppet Show-ra hasonlító technikájú bábo-
kat nálunk nem nagyon használnak. nem volt 
könnyű dolgunk, néhány fotó alapján kellett 
rekonstruálnunk a bábokat.

Megtisztelő érzés, ha az ember munkáját 
elismerik, megbecsülik. hatalmas dolog már 
önmagában az is, hogy Meczner jános igazga-
tó úr felterjesztett erre az állami kitüntetésre! 
Az pedig, hogy 2016 márciusában ünnepélyes 
keretek között átvehettem a pesti vigadó nagy-
termében, az maga volt a csoda!

Lejegyezte:
KÁRPÁTI IMRe

Gulyásné Dóczi Lívia 
a Budapest Bábszínház bábkészítő csoportvezetője

Zenovitz Zénó Zoltán 
festőművész, Magyar Állami Operaház

A kitüntetésemet az Operaház festőművésze-
ként kaptam. rendkívül meglepett ez a magas 
állami díj, nagy megtiszteltetésnek éreztem a 
munkám megbecsülését. A  mi területünkön 
nem jellemző, hogy ilyen kiemelkedő elismerést 
kapjunk. ez a fajta művészeti tevékenység kö-
zösségi csapatmunka, ahol kiváló alkotói gárdá-
val együtt hozzuk létre a produkciókat. jólesett, 
hogy sokan gratuláltak, kollégák, díszletterve-
zők, például méltató levelet kaptam a Minisz-

terelnökségi hivataltól, a Színház- és filmművé-
szeti egyetemről, valamint a Szegedi Szabadtéri 
Színháztól is.

díszítőfestő szakon végeztem a képző- és 
iparművészeti Gimnáziumban. Majd a Színhá-
zak központi Műtermeinél kezdtem pályafu-
tásomat, ahol kilenc évet töltöttem el. erős hi-
erarchia jellemezte ezt a munkahelyet. együtt 
dolgozhattam olyan kitűnő mesterekkel, mint 
Avar Anikó, Molnár Szilárd, Szabó lászló, zichó 

ferenc, pirók józsef. először mint festősegéd 
dolgoztam ott, majd mikor már beletanultam, 
és a vizsgamunkám is sikerült, festőművész 
státuszt kaptam. Amikor a központi Műterem 
megszűnt, 1988-ban az akkori szcenikus, hor-
váth lászló vett fel az Operaházba, festőművész 
státuszba. zölley imre főfestő lett a főnököm, 
akitől rengeteget tanultam. Az Operaházban tel-
jesen más stílusban kellett dolgozni. A központi 
Műterem az összes budapesti színház számára 
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készítette a díszleteket, sokkal kisebb méretek-
ben dolgoztunk. Az Operaházban a nagy mére-
tekben való festést, az erőteljesebb fény-árnyék 
hatást kellett elsajátítani, mert a szín pad óriási, 
12×18 m egy háttér mérete. A szakmát a nagy 
mesterektől lestem el, ezt igazán csak a gyakor-
latban lehet megtanulni. A Színházak központi 
Műtermeiben és az Operaházban is óriási egyé-
niségekkel dolgozhattam, akik a szakma minden 
csínját-bínját ismerték. nagyon speciális – kissé 
kihalóban lévő – szakma a díszletfestőművészé. 

Az elmúlt évtizedek során nagyon átalakult 
a színházi látványművészet. régen mindent vá-
szonra festettek, kevés épített díszletelem jelent 
meg a színpadon. Ma már ez másképpen van. 
rengeteg kísérletezés történik a formákkal, te-
rekkel, anyagokkal. Tulajdonképpen sokszor 
illuzionisták vagyunk. kétdimenziós elemekből 
óriási tereket, egyszerű anyagokból nagyon 
díszes, nemes felületeket tudunk létrehozni. 
Sokféle ismeretet igényel a szakmánk. Termé-
szetesen kellenek azok az alapok, amelyeket 
az iskolában tanul az ember, például anatómia, 
ábrázoló geometria és művészettörténet. fontos 
a korok stílusainak ismerete, az arányérzék, a 
színperspektíva ismerete.  

Amikor elkezdünk festeni egy hátteret, amely 
több mint 200  m2-es, és a festőműhely pad-
lójára ki van szögezve, van bennünk egy kis 
drukk, egy kis lámpaláz. nem tudjuk teljes bi-
zonyossággal, hogy fog kinézni, ha majd felke-
rül a színpadra és több száz, több ezer ember 
látja előadás közben. kell hozzá jó pár év, amíg 
magabiztosságot szerez az ember. Maga a terv 
vagy festmény felnagyítása nagy méretre a re-
neszánsz kor óta nem sokat változott. Megkap-
juk a díszlettervezőtől a kisméretű tervrajzot, 
felnagyítjuk a rajzokat lépték alapján. általában 
1:25-ös léptéket használunk. négyzethálóval 
beosztjuk a tervet és a nagy vásznat is, ezzel a 
módszerrel másoljuk át. 

díszlettervezőktől függ, hogy mennyire enged 
a kivitelezésben szabadságot számunkra. Arra is 
van példa, hogy elég szóban elmondani az inst-
rukciókat, hiszen a többéves jó munkakapcsolat  
alapján már ismerjük egymás elképzeléseit.        

A munkamenet a festőteremben a következő: 
a díszletterv elfogadása után az alapanyagokat 
a Operaház anyagbeszerzői vásárolják meg, 
a tervek alapján összeállított igények szerint. 
A vásznakat folyóméterben kapjuk, és itt varr-
juk össze a megfelelő méretre. A  varrásokat a 
festés eltakarja, úgyhogy a színpadon már nem 
látszik. nagy mennyiségben használunk külön-
böző festékeket, a színeket mi keverjük ki az 
alapszínekből. A festéshez nemcsak ecsetet, ke-
fét, hanem permetezőtartályt, szórópisztolyt is 
használunk. egy permetezőtartályba 50-60 liter 
festék fér. A díszletek megfestéséhez általában 
kevés idő áll rendelkezésre, tehát fel kell gyorsí-
tani a folyamatokat. ezekkel készítjük el a nagy 

felületek alapozását. Miután a lealapozott hát-
tér megszáradt, vékonyabb ecsetekkel festjük rá 
a részleteket. így finomítjuk a képet, a precízebb 
részleteket már kézzel festjük.

A festőteremben dolgoznak varrónők, kasí-
rozónők, szobrászművészek, festőművészek, 
segéderők. kb. 20 fő a létszám. A szobrászmű-
vészek kifaragják hungarocellből a plasztikus 
díszletelemeket, ezeket a kasírozók bevonják 
anyaggal, mert szállításkor, raktározáskor, dísz-
letépítéskor könnyen megsérülhetnek. ebből 
következik, hogy mindig vannak kisebb javítási 
munkáink is.

Amikor zölley imre 2005-ben nyugdíjba 
ment, átvettem tőle a műhely vezetését. Az én 
feladatom lett a fent leírt munkáknak a koordi-
nálása, hogy a díszletek időben elkészüljenek. 
valamint az is, hogy egységes képet nyújtson a 
látvány a színpadon.

Sok bemutatónk van egy évadban: az Ope-
raházban, az erkelben és még sok más helyszí-
nen is. vannak apróbb kamaradarabok, ame-
lyekben nincsen sok feladatunk, de többnyire 
olyan nagyszabású produkciók készülnek, mint 
amin most is dolgozunk. A Csipkerózsika balett 
3-4000  m2 különböző díszletelem megfestését 
jelenti. ez nagyon nagy mennyiség, kb. két hó-
nap állt a rendelkezésünkre az elkészítéséhez. 

A műhelyünk a szcenikai részleghez tarto-
zik, mint ahogy a lakatos-, asztalosműhelyek is, 
ahol kiváló szakemberek dolgoznak. Az általuk 
készített fa- és fémalapú díszletek is hozzánk 
kerülnek. A  festőműhely az Operaház 4–5. 
emeletén működik. A műhely előtti folyosósza-
kaszon a mennyezetet egy hatalmas vascsapda 
fedi, amelynek megnyitásával lehet az elkészült 
díszletelemeket több emeleten keresztül leen-
gedni a hátsó színpadra. A  negyedik emeleti 
műhelyünkben általában az épített díszleteket 
készítjük, az ötödiken pedig a függönyöket, 
háttereket. A felhasznált textilalapanyagok kü-
lönbözőek, tüllre, bársonyra, vászonra egyaránt 
kell festeni. Mindig vannak újdonságok, ez az 
érdekes a szakmánkban. új anyagok, új festé-
kek, új módszerek, új elképzelések. Mostanában 
például „polikarbonátra” festünk, vagy plexilap-
ra is. előfordult, hogy valódi vörösréz lemezre. 
A lakatosok ma már inkább alumíniumot hasz-
nálnak a vas helyett, hogy könnyebb legyen a 
dísz let. A díszlettervezők is újabb és újabb dol-
gokat találnak ki. ezért változa-
tos a munkánk.

Amikor a színpadra viszik az 
elkészült díszleteket, mindig 
részt veszek az összeszerelé-
sében, felállításában. egészen 
más távolabbról, a nézőtérről 
megnézni a színpadon felál-
lított díszletet, mint ahogyan 
a műteremben látjuk. jobban 
észre lehet venni a hibákat eb-

ből a távolságból. Azt mondják az „öreg színházi 
rókák”, hogy ha munkavilágításban is jól néz ki, 
akkor nagy probléma nem lehet a bevilágított 
dísz lettel. néha a tervezői vagy rendezői elkép-
zelés megváltozása miatt szükséges alakítani va-
lamit a díszleten, de nagy többségében teljesen 
kész állapotban kerül a színpadra. ha tehetem, 
megnézem a bemutatókat, akkor látszik igazán, 
hogy a zene- és táncművészettel a látványművé-
szet milyen módon párosul. különösen felemelő 
érzés, amikor felgördül a függöny, és még semmi 
nem történik a színpadon, csak a látvány miatt 
kezdenek el tapsolni a nézők.

Otthon van egy kis műtermem, ha van időm 
és energiám, festek. 1994 óta tagja vagyok a 
Magyar Alkotóművészek Országos egyesületé-
nek. volt pár csoportos és egyéni kiállításom. 
Szeretnék többet foglalkozni a festészettel, de 
egyelőre nem fér az időmbe.                                                                                                   

Az első önálló nagy munkám az Operaházban 
a Makrancos Kata c. balett díszlete volt, amelyet 
Seregi lászló rendezett, csikós Attila tervezte a 
díszletet. emlékezetesek tőle még a Salome, az 
Otello, a Trubadúr előadások díszletei. nagyon 
sok szép munkára gondolok vissza azért is, mert 
a tervezők személye sokat jelent számomra. na-
gyon közel áll hozzám a nagy viktória tervezte 
Nabucco előadás díszlete. ezeket a háttereket 
nagyon szívesen készítettem, mert egy kicsit 
olyan stílusúak voltak, amilyet otthon is festek. 
A horgas péter által tervezett Varázsfuvola dísz-
letének elkészítése a festőműterem összes mun-
katársa számára szép emlék. A  Don Giovanni 
díszlete (díszlet- és jelmeztervező: naná cecchi) 
igen látványos, tulajdonképpen szinte a Teatro 
Olympico (Andrea palladio) másolata volt. Az 
elkészült díszlet filmgyári színvonalú lett, akár 
egy filmnek is a háttere lehetett volna, jelentős 
szobrász- és festőművészi alkotás. A  modern 
díszletek közül az Ambrus Mária által tervezett 
Bűvös vadász háttere az egyik kedvencem.

Sajnálom azokat az igényesen elkészített 
dísz leteket, amelyeket a tárolási hely hiánya mi-
att kiselejteznek, és így megsemmisülnek. nagy 
kár értük, mert értéket képviselnek. Talán kis 
átalakítással még más darabokhoz fel lehetne 
ezeket használni. remélem, az új műhelyházban 
lesz hely a régi értékes díszletek tárolására. 

Lejegyezte:
KÁRPÁTI IMRe    

  A Don Giovanni festett háttere
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Nagy örömmel gratulálok rektori kine-
vezésedhez! Már régóta ismerjük egy-
mást, most mégis arról kérdeznélek, 
tevékeny életedet milyen döntések 
alakított ák? Az elején kezdve, hogyan 
választott ad az építészmérnöki pá-
lyát?

Teljesen humán érdeklődésű ember voltam, 
vagyok és leszek mindig. Amikor gimnáziumba 
jártam, a történelem volt a kedvencem. na-
gyon furcsa kamaszkorom volt, és ösztönösen 
is szabadulni akartam családom nagyon libe-
rális nyomása alól. Ahol minden szabad volt 
és mindent mindig megbeszéltünk, és egy na-
gyon jó család is nagyon idegesítővé tud válni. 
Ott hon mindenki humán volt, és így kitaláltam 
magamnak, hogy inkább a matek, fi zika, és már 
rajzoltam a gimnázium elejétől. rájött em, így 
lehet kilépni ebből a családi körből. ennyi volt 
az alapja döntésemnek, hogy az építész karra 
megyek. Az építészet iránti szenvedélyem aztán 
elég hamar fellángolt. ideális nekem.

Ma is minden gyereknek – aki tud és szeret 
rajzolni, és elég jó matekos – azt tanácsolom, 
feltétlenül építész karra menjen. Mert 18 éves 
korában még senki nem tudja igazán, hogy mit 
akar. Az építészet az, ami optimálisan tágítja az 
ismereteket, a világot, új közelítésekre tanít, a 
fejlődés szempontjából a legjobb lehetőség az 
építészett el foglalkozni. 

1976-ban elvégezted a Műszaki egye-
temet, és rá egy évre már a kaposvári 
Csiky Gergely Színházban dolgoztál. 
ez nem tipikus építész-pályakezdés…

hozzátartozik a történethez, hogy az egyetemi 
éveim alatt  színházrendezői szakra akartam 
jelentkezni, de ezt konkrétan nem engedte az 
apukám. Azt mondta, először legyen egy szak-
mád, és utána azt csinálsz, amit akarsz. így 
aztán azt egyetemi évek alatt  játszott am mint 
– rett enetesen rossz – amatőr színész a Szké-

nében, és a diploma után jelentkeztem színház-
rendezőnek. Ott  az utolsó fordulóban estem ki. 
Az utolsó beszélgetésen ádám Ott ó elmondta, 
ebben az országban egy nő iszonyú hátrányok-
kal küzd a rendezői pályán. ha mindenáron a 
színházban akarok dolgozni, akkor miért nem 
használom a gyönyörű szakmámat? 

ezt történt, és diplomamunkám – ami nagyon 
jól sikerült – után tényleg az egyik legjobb ter-
vezőintézetben, a váTi1 akkor alakult regionális 
tervezési osztályán dolgoztam egy évig. na-
gyon érdekes volt, de túl hamar ért egy nagyon 
magas színvonalú munka. Belém nyilallt, hogy 
most a legjobb munkák között  vagyok, és há-
rom-öt év múlva is ez lesz az életem? Menekü-
lőre fogtam, úgy éreztem, elmegyek oda, ahova 
vonz a szívem, aztán majd visszajövök ide. ez 
ugyan nem pontosan így történt, de életemben 
mindig volt valami építészet, várostervezésben 
való részvétel.

Hogy kerültél Kaposvárra?

elintéztem a váTi-ban, hogy a kaposvári kö-
zépfokú körzet regionális tervének kidolgozása 
céljából kaposvárra delegáljanak. Ott  é. kiss 
piroska volt a szcenikus, és mellett e dolgoztam 

1 Városépítészeti Tudományos és Tervező Intézet, ma 
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú 
Társaság

BeMuTATJuK

Tárjuk ki a kapukat!
Beszélgetés Csanádi Judittal, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával

Csanádi Judit építész, díszlettervező, egyetemi tanár idén februárban kapta meg rektori kinevezését a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetemen. Sokoldalú kreativitását és igen gazdag munkásságát számtalan díjjal, kitüntetéssel ismerték már el. 
A hazai díszlet- és jelmeztervezők jelenlegi oktatási rendszerének megteremtője. Szakmai életútjáról kérdeztük.
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bele magamat a színpadi dolgokba. Ő mondta 
később, hogy a Bábszínház szcenikust keres. 
A  váTi-ból, a legelitebb tervezőirodából 1978-
ban a Bábszínházba jöttem szcenikusnak. 

A Szilágyi Dezső vezette Bábszínházban 
a szakma nagy öregjeivel találkoztál…

hallatlanul sokat tanultam tőlük. ez volt a 
Szilágyi-korszak, koós iván, Ország lili, Szőnyi 
kató kiválóságokkal. A  Siklós Mária tervezte, 
felújított Bábszínházban nagyon magas szín-
vonalú munka folyt, az volt a híre, hogy ez kö-
zép-európa legkorszerűbb gyerekszínháza.

különösen a színpadvilágítás volt korszerű, 
az ndk törpefeszültségű fényvetőivel elképesz-
tő precíz fényutcát lehetett csinálni. Akkor még 
nem volt Opera fólia, hanem volt egy gyönyö-
rűszép, fehér, egyenletesen átderíthető vászon, 
és előtte minimum 50 cm-re egy fekete feszített 
tüll. ezzel gyönyörű dolgokat lehetett csinálni. 
ez a fekete színház lényege. 

Innen hogyan kerültél Banffba, Kana-
dába?

egyik nap dezső bácsi hívott, hogy itt van egy 
kanadai úr, aki egy művészeti iskolából jött, és 
vezessem végig – mint építész és franciául jól 
beszélő – a házon, mert ha kanadai, akkor biz-

tos beszél franciául. Másfél óra alatt mindent 
megnéztünk, a dobogóktól kezdve a paravánut-
cák, a színpad felépítése, a világításokig. A ka-
nadai funtek lászló volt, kijöttünk az Andrássy 
útra (akkor népköztársaság útja), ott ékes ma-
gyarsággal megkérdezte tőlem, nem lehetne 
mindezt röviden magyarul összefoglalni, mert ő 

egy szót sem beszél franciául. 1948-ban ment 
ki a családjával, és ugye 1979-ben vagyunk, ab-
szolút nem volt képben, hogy mennyire figyelik 
meg a külföldieket, a hazalátogató magyarokat. 
Addig nem merte mondani, hogy tud magyarul. 

átmentünk a szemben lévő lukács cukrász-
dába beszélgetni. Abban az évben májusban 

  Vági Bence–Sárik Péter: Cirkusz az Éjszakában, MÜPA, 2013. Rendező: Vági Bence

 Márton László: A nagyratörő, Eger, 2008. Rendező: Csizmadia Tibor
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adtam be a jelentkezésemet prágába, Svobo-
dához. csehül tanultam, de kiderült, hogy a 
minisztériumban az összes csehszlovákiába 
pályázó aspiráns dossziéja elveszett. Abban az 
évben senki nem kaphatott ösztöndíjat cseh-
szlovákiába. ezt elmeséltem funtek laci bácsi-
nak. Mondta, gyere ki, kapsz tőlünk ösztöndí-
jat, tanítasz egy kis ábrázoló geometriát, meg 
ha tudsz ilyen bábdolgokat, és teljes ellátást 
kapsz, meg a tandíjat is finanszírozzuk. A nyá-
ron Svoboda ugyanis nálunk fog mesterkurzust 
tartani. 

Hogyan tanultál meg franciául és an-
golul?

franciául a gimnáziumban. francia tagozatra 
jártam, mindennap franciaóra. Akkor új, audio-
vizuális módszerrel: az elsőben nem tanultunk 
nyelvtant és nem tanultunk írni. csak filmeket 
néztünk, ami alatt ment a francia szöveg, fogal-
munk sem volt, hogy melyik a szó és melyik a 
mondat, azt tudtuk, hogy ehhez a képhez ez tar-
tozik, és értettük a helyzetet. Ahogy a gyerekek 
tanulnak. később kezdtünk írni és nyelvtant ta-
nulni. Az osztálytársaimmal nagyon jól, stabilan 
megtanultunk franciául a gimnáziumban. 

Amikor kimentem a Banff School of fine 
Artsba, akkor egy szót sem tudtam angolul. 
itthon azt hittük, hogy kanada kétnyelvű, szép 
nagy ország, de nem tudtuk, hogy keleten be-
szélik a franciát, aztán az angolt beszélik. ez 
nem nagyon keveredik, úgyhogy én voltam az 
egyetlen, aki franciául tudtam Banffban. nagyon 
kemény próba volt, hogy hat hétig semmit nem 
tudtam beszélni és semmit nem értettem ango-
lul. A Banff School of fine Artsban néma voltam 
hat hétig. Aztán lassan, pontosan, mint egy gye-

rek hallás után, elkezdtem – még nem ragozva 
– beszélni. Aztán belejöttem, később már előa-
dásokat tartottam angolul. Azóta már több éve 
folyamatosan tanítok angolul, de arra az angolra 
építek, amit felszedtem, mert nyelvtanórám ne-
kem soha nem volt. (nem is olyan régen itthon 
nyelvvizsgáznom kellett. igen érdekes volt egy-
szer csak ráébredni: ja igen, ezt úgy hívják, hogy 
present perfect! Te jó isten, ezeket én hallottam, 
használtam, de fel sem merült, hogy ez az.)

Banffban mit tanultál, mit tanítottál?

Svoboda mesterkurzusán vettem részt, és a 
master degree fokozatot szerezem meg. ez a 
mesterkurzus hat hétig tartott mindennap, na-
gyon intenzív volt. A  legkorszerűbb világítás-
technikát és kellékkészítést tanultam. egészen 
zseniális rajzképzés volt, megtanítottak, hogy 
bármit tökéletes odaadással le tudjunk rajzolni. 
ez azonban sajnos elmúlik, ha nem gyakorolja 
az ember. 

először ábrázoló geometriát, majd – amikor 
már bírtam az angolt – bábtechnikát tanítot-
tam. ez gyakorlati képzés volt, ahol ugyanazt 
a figurát hat különböző bábtechnikával is meg-
csináltuk. nagyon jó tapasztalat volt, hogy me-
lyik mire jó.  

Amikor hazajöttem, akkor vágtam bele a 
dísz lettervezői pályába.

Közben azonban 1981 és ’83 között 
még a Budapesti Műszaki egyetem 
Építészmérnöki Karán szcenikatörté-
netet kutattál.

A rajzi Tanszéken kaptam egy akadémiai ösz-
töndíjat, hogy a díszlettörténettel foglalkozzam. 

kamaszkoromtól fogva ez a kettősség vagyok, 
az egyik felem tudósféle, aki kutat, gondolkodik 
és szeret rendszerezni, következtetni, és mind-
ezt a szavak erejével. valószínűleg édesapámtól 
örököltem. és van a másik felem, aki másho-
gyan néző, kezével, fejével egyszerre csináló, 
alkotó ember, ahol kreativitással szavak nélkül 
is megszületnek a kifejezések. ez mindig meg-
volt bennem.  

nos, akkor bukkantam rá az első díszlettör-
ténet-próbálkozásra, denis Bablet-nak a The 
revolutions of stage design in the 20th century2 
című könyvére, és meg voltam győződve, hogy 
a szcenográfia egy speciális autonóm művé-
szet – pedig akkor én még nem voltam gyakorló 
tervező –, ami szenvedélyesen érdekelt. Biz-
tos voltam benne, hogy a díszlet az egy olyan 
művészet, akár mint a festészet, akár mint az 
építészet, sajátos törvényekkel és belső össze-
függésekkel rendelkező valami. elhatároztam, 
hogy írni fogok egy díszlettörténetet, és ennek 
a művészetnek a saját törvényeit, nyelvtanát 
megcsinálom. és egész életemen át ezt kere-
sem. kanadában talán ’97-ben kezdtem a tér-
nyelvi tanulmányokkal foglalkozni: A tér szak-
rális nyelve az, amit most már itthon is tanítok. 

közben 1983-ban megszületett a fiam, péter.

ezután az Arany János Színház követ-
kezett 1985 és ’91 között… 

Az Arany jános Színházat 1985-ben szervezték 
újjá a Budapesti Gyermekszínház társulatából. 
A  paulay ede utcában, a régi Thália Színház 
épületében játszott, ott szcenikusként dolgoz-
tam. első igazgatója, keleti pista bácsi teljesen 
más szemléletű gyerekszínházat kezdett el csi-
nálni. A  gügyögésnek vége volt, a gyerekekre 
partnerként tekintve szuper gyerekelőadásokat 
csináltunk pár évig, a nagyobbak megismerked-
hetnek a világirodalom klasszikusaival. ebben 
az időszakban születtek híres előadásaink, pél-
dául Svarcz: Hókirálynője Gárdos péter rende-
zésében, az emil és a detektíveket, avagy a csi-
licsala csodáit keleti istván állította színpadra.

Mindenki benne volt, pauer Gyula a ránki: 
Pomádé király új ruhája gyerekoperához fan-
tasztikus jelmezeket és díszletet csinált, ezzel 
prágában is vendégszerepeltünk. 

1991 után újból Kanada, ezúttal Mont-
real…

ehhez tudni kell, hogy a Műegyetemen – mint 
minden rendes építész hallgató – benne voltunk 
az ellenzéki mozgalmakban: Beszélő, r-klub, 
Sebő, cseh Tamás. egyikünkben sem volt sem-
mi különös hősiesség, annyira természetes volt. 

2 Denis Bablet: Forradalom a díszlettervezésben a XX. 
században.  Márton László: A nagyratörő, Eger 2008. A World Stage Design nemzetközi kiállítás Ezüst díjasa
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együtt volt a táncházmozgalom, a cseh Tamás 
és a demokratikus ellenzék. Aztán a demokrati-
kus átalakulás magával hozott olyan szélsősé-
ges irányzatokat is, amelyek nekem csalódást 
okoztak.
Akkor azt mondtam a férjemnek, hogy most 
próbáljunk egy kicsit elmenni. Ő éppen akkor 
hagyta ott a Madách Színházat, amit ádám Ottó 
után kerényi imre vett éppen át. Bár játszott a 
Macskákban, meg a Doktor Herzben is, de a lát-
ványos színház már akkor sem volt az ő műfaja. 
nagyon szeretett volna a katona józsef Szín-
házba kerülni, ez azonban nem sikerült. nem 
volt mit tenni, egyszerűen felültem a repülőre, 
és elmentem Montrealba egy barátnőmhöz, aki 
– bár még nem volt internet – 10 nap alatt 13 
állásinterjút beszélt meg nekem. kinézte a tele-
fonkönyvből, hogy hol van scenography, és oda 
telefonált. 1991-ben vagyunk, amikor Magyaror-
szág és mindenki, aki a posztkommunista orszá-
gokból jött, nagyon érdekes volt. Talán ennek is 
köszönhetően 10 nap alatt három olyan munkát 
találtam, amiből a családot – ha minimálisan is – 
de el tudtam tartani. ez februárban volt, nyáron 
kimentünk, és szeptembertől már tanítottam. 

A Kanadai Nemzeti Színművészeti 
Főiskolán tanítottál…

igen. 1993-tól egészen 2014-ig – több mint 20 
évig – tanítottam ott, tavaly már nem. ez a főis-
kola kétnyelvű, Montrealban van, az oktatás 
kurzusrendszerű. A szcenográfia szak tematiká-
ja úgy van felépítve, hogy 6 hetes kurzusok kö-
vetik egymást, csak az alaptárgyak ismétlődnek 
heti rendszerben. például 6 hét operadíszlet, 
kosztüm, 6 hét Brecht, 6 hét valami más. ezek a 
tárgyak különbözőek és mindig változnak. van-
nak olyan komputeres témák, színpadvilágítás, 
amit minden héten tanulnak, aztán egy csomó 
olyan építkező szakmai téma, ami munkahéten 
megy, miközben zajlik egy más kurzus. Tartot-
tam ott hável-kurzust, aztán egy abszurd, majd 
egy O’neill: Mourning Becomes Electra, Anouilh: 
Euridike kurzust. nemcsak kortárs darabot vá-
logattunk, többször volt klasszikus is. 

A Tér szakrális nyelve című kurzusom 1998 
óta ment, mert akkor történt az a nagy fordu-
lat, hogy az építészségem révén rájöttem végre, 
hogy miről van szó. Magamnak, nem a világnak, 
és nem biztos, hogy így van. Az építészetnek 
tényleg van egy sehogy máshogy nem kifejez-
hető, nagyon titkos, és ezért hívom szakrálisnak 
– nem szakrális terek nyelvéről van szó, hanem 
az építészeti térnek olyan, bizonyos, szavakkal 
nem leírható kifejezéséről. ezt tanítom azóta 
is, mindig egy-egy színdarabon keresztül. Mos-
tanában Magyarországon is volt kedvem ezt 
tanítani: itt csak térről beszélünk, nem magya-
rázzuk, nem mondjuk, hanem csináljuk a teret. 
Térkompozíciókon, téranalízisen keresztül ele-

mezzük a színművet, s ezek kompozíciós rend-
szerével fejezzük ki a darab lényegét.

1994-ben már újból itthon: Győr, Pad-
lásszínház…

Amikor hazajöttünk, akkor kocsmáros Gyuri – 
nekünk még pinceszínházas barátunk – volt a 
győri igazgató, és ő azonnal felvett minket, ami 
óriási dolog volt. A következő évben összetalál-
koztam kiss csabával, aki – azt hiszem – akko-
riban jött át erdélyből. kinéztük magunknak a 
színészház padlását, amit próbateremnek hasz-
náltak, és kocsmáros és a színház támogatásá-
val csináltunk egy padlásszínházat. Ami az első 
alternatív stúdiószínház lett, Soros-pénzekből 
készültek a jobbnál jobb kísérleti stúdió-előa-
dások. nagyszerű volt. 2002-ig voltam ott, ami-
kor a frissen egyetemmé vált képzőn átvettem 
a látványtervező Tanszék vezetését. de még 
tovább dolgoztam ott is, akkor még voltak ter-
vező állások, amik ma már nincsenek, vagy csak 
nagyon-nagyon elvétve.

1999 és 2002 között az eLTe-n is tar-
tottál előadásokat a tervezői munkáid 
mellett…

véletlenül találkoztam egy hölggyel, aki az el-
Te-n az akkor induló humánökológia mester-
képzési szakot szervezte. Ami pont a határte-
rületeket átlépő dolgokat érintette, ami engem 
mindig annyira érdekelt. hankiss: Az emberi 
kaland c. könyve iránti rajongásom alapján csi-
náltam egy nagy kultúrtörténeti áttekintést a 
városi terekről és környezetről. A város kaland-
ja a történelemben kurzusom három évig ment, 
aztán már nem volt rá igény.

Doktori fokozatot szereztél építészet-
ből, és itt újjászervezted a díszletter-
vező-oktatást 2002-ben.

2001-ben jászai-díjat kaptam, és ahhoz, hogy 
valaki egyetemen taníthasson, ahhoz dlA fo-
kozat kellett, aminek az egyik feltétele az ál-
lami művészeti díj volt. Székely laci bácsi már 
hivatalosan nyugdíjba ment a főiskoláról, mert 
elérte a korhatárt, és vágó nelli hívott meg 
engem, mert végre találtak valakit, akinek van 

ilyen fokozata és van tanítási tapasztalata. így 
kerültem ide, és akkor volt egy doktori eljárás, 
nyelvvizsgázni kellett stb. kerényi józsef kos-
suth-díjas építész volt a bizottság elnöke, amely 
előtt előadást kellett tartani az életművem be-
mutatásával. 

A díszlettervező-kamarával – én a közössé-
gi munkában hívő ember vagyok – nagyon sok 
tervező kollégával raktuk össze az első egyetemi 
tantervet, amikor az első olyan díszlet-, jelmez- 
és tárgytervező-képzés elindult, amely végiggon-
dolt, felépített tanmenetre épült. Azelőtt nem volt 
ilyen. nem akarom megmondani, hogy melyik a 
jobb. Mi így gondoltuk, hogy ennek a szakmai 
részét fel lehet és fel kell építeni. nagyon sok 
tervezőt hívtunk meg egy-egy témára, a tanszék 
vállalta a szakmai oktatást, és azóta is minden 
félévben egy-egy kiemelkedő tervezőt hívunk ide. 

Aztán 2006-ban habilitáltál…

Az egyetemi oktatók előmenetelénél ez nem 
megkerülhető, előbb-utóbb ezeket a fokozato-
kat meg kell szerezni. Ott is érdekes kis színház-
történetet csináltam: a történelmi színpadok 
hogyan jelennek meg a kortárs díszletekben. 
és vajon azoknak mi a törvényszerűsége, amit 
a történelmi színpadon, a díszletben ki akar fe-
jezni, vagy felidézni. 

Rengeteg díszletet terveztél, nagyon 
nehéz ebből bármit is kiragadni. Ne-
ked melyik munkádhoz fűződik a leg-
jobb élményed?

A legkellemesebb élményem egy montreali 
munkámhoz fűződik, ramon del valle-inclan: 
Comédies barbares (Barbár komédiák) című 
trilógiájához. A  montreali Omnibus Theatre – 
ma fizikai színháznak mondanám, szó szerint 
az – mutatta be a hat és fél órás előadást, ami 
elsősorban mozgás, de felfejlődött a verbális 
része is. 112  helyszínt kellett megoldani egy 
díszletben. Mivel ott két hónapig mindennap 
játszanak, és hétvégeken két előadás van, úgy 
lehet beépíteni a díszletet – amiben Magyar-
országon soha nincsen részünk –, hogy nem 
bontják, szállítják el. A  helyszínek között volt 
északkelet-spanyolországi tengerpart, folyó, 
hegy, erdők, udvarház, tengerben vihar, tehát 

  Comédies Barbares

  Márton László: Állhatatlan, Eger, 2009. Rendező: 
Csizmadia Tibor
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őrületesen különböző dolgok voltak. Több te-
herautónyi föld érkezett, és igazi palakőből volt 
megépítve a díszlet jelentős része, és állati jó 
előadás lett belőle. Az alkotómunka a társulat-
tal együtt hihetetlen élvezet volt, és egy nagy-
szerű díszlet született.

Aztán Magyarországon a Bárka Színházban 
Tim carrollal volt a legélvezetesebb együtt dolgo-
zás, és nekem nagyon-nagyon nagy élmény az a 
hét év egerben, ahol nagyon jó előadások szület-
tek a csizmadia Tibor vezette kiváló társulattal. 
A  World Stage designon nyert ezüstérmemet 
három nagy egri munkámmal nyertem. ezek a 
legjobbak. nagyon szerettem még együtt gondol-
kodni kiss csabával, amikor Győrben voltunk.

Ma a digitális és informatikai forrada-
lom világát éljük. ennek milyen kihatá-
sa van a díszlettervező-, látványterve-
ző-oktatásra?

ez körülbelül olyan, mint a rotring csőtoll a 
tuskihúzóhoz képest. Mi még rajzoltunk mind 
a kettővel. egészen más egy vonal meghúzá-
sának ideje, technikája tuskihúzóval, mint egy 
csőtollal.

ha az információs társadalom berobbanását 
nézem, akkor ez meg egy új Gutenberg-galaxis, 
nincs mese. ez biztos beletelik valamennyi idő-
be – sokkal gyorsabban, mint Gutenberg idejé-
ben –, és látom, hogy a 33  éves fiamnak már 
fogalma sincs arról, amit egy mai 15 éves tud. 
pedig a fiam is ezerszer jobban tudja a digitális 
világ használatát, mint én. 

Mikor 2002-ben elkezdtük az oktatást, már 
akkor hívtam egy tervezőirodában dogozó fiút, 
aki rögvest elkezdett AutocAd-et tanítani a gye-
rekeknek, mert éreztem, hogy ez nélkülözhetet-
len. Az építészirodákban láttam, hogy ezt meg 
kell tanulnia az én korosztályomnak is. Más lett 
a sebesség, ettől más az egész alkotói folyamat. 
kétségtelen van, ami elvész. én még azt tartom 
optimálisnak, hogyha valaki végigtervezi kézzel, 
és utána teszi gépbe. A gyártás az egészen pre-

cíz, flott legyen, de a végiggondolás gyötrelmeit 
nem ússza meg. Ma már azt mondják a gyere-
kek, hogy aki elég figyelmes, azt nem viszi el a 
gép, tehát tudja, mikor kell megállni, és gyorsan 
megnézi hátulról is. Tegnap volt ebben a témá-
ban tanszéki megbeszélésünk, és elhatároztuk, 
hogy az alapképzésben még nagyobb hangsúlyt 
fog kapni az AutocAd, ArchicAd, 3d Studio 
Max, Scetchup oktatása. ezek a programok 
olyan módon legyenek a diákok kezében, mint 
bármilyen skiccelés. és visszatérünk arra is, 
hogy a szabadkézi is sokkal flottabb legyen. ez 
alapvető a mai világban.

Milyen hatása van ennek a mai díszlet-
szemléletre, stílusra?

A szemléletet a gondolkodás mássága változ-
tatja meg, és előfordulhat – mert a gép azt adta 
ki –, hogy sokkal sterilebb a terv. ha nem volna 
a komputer, akkor meg kell építeni a makettet, 
és abból sok minden kiderül. A középszernek ez 
az eredménye, ezzel nem érdemes foglalkozni. 
nem a stílus, nem a kép változik meg, hanem 
ezen a színvonalon mindig is volt felületesség, 
ami nem a komputertől van. A  nagy tervezők 
komputerrel is nagyon-nagyon részletes, ízes, 
abszolút finom dolgokat tudnak előállítani, és 
a terveik egyáltalán nem sterilek. 

A történelem során a díszlet képzőmű-
vészeti alkotásként jelent meg a szín-
padon. Ami szolgálta a színjátékot, de 

önállóan is volt művészi értéke. Ma a 
díszlet inkább egy eszköz ahhoz, hogy 
a darab szellemiségét, hangulatát, 
mondanivalóját segítsen kifejezni. 

Azt hiszem, van ilyen is, meg olyan is. ha a na-
gyon szegény, alternatív független színházakra 
gondolunk, ott nincs mód semmilyen képzőmű-
vészet hozzátételére. Az ajtóval, a fekete füg-
gönnyel, ezekkel az elemi eszközökkel lehet ma-
ximum foglalkozni. ha azonban az örkény, meg 
a katona, meg a többi nagy színház díszleteit 
nézzük végig, a színházak szemléletéből követ-
kezik, hogy a díszlet szerves része az előadás-
nak. egy díszletnek olyannak kell lennie, hogy 
a saját nyelvén adjon hozzá valamit az előadás 
szelleméhez, mondandójához, amit máshogy, 
szóval nem lehet elmondani, akkor szerintem 
ez elég. ez most képzőművészet-e vagy valami 
más, ezt nehéz megmondani. 

A katonának az ödön von horváth: A végíté-
let napja (tervezte Bagossy levente), ez tényleg 
a világvégedarab a vasútállomásával, vagy az 
ibsen: A nép ellensége, (tervezte khell csörsz), 
mind a kettő olyan, hogy meglátsz egy fotót az 
előadásból és azt a élményt, amilyen az előadás 
egésze, azt így, egy érzetben kifejezi. A fantasz-
tikus képek funkcionálisan segítik az előadást, 
erről nem is érdemes beszélni, ez természetes. 
Az örkényben is bőven előfordulnak ilyenek. Az 
Operában sajnos rég jártam, de ott a zene mel-
lett a látványnak más a szerepe, mint ezekben 
a drámai színházakban. ez mindig is így volt, 
ezalatt azt értem, hogy egy Oláh Gusztáv Dió-
törőnél teljesen más volt a kor igénye, de akkor 
is voltak abszolút modern díszletek, amelyek az 
akkori kortárs képzőművészet eszközeivel éltek.

Rektorként bővülnek a feladataid. 
Nyilatkozataidban az MKe legégetőbb 
problémáiról – a leromlott állagú épü-
letek felújításáról, a helyszűke meg-
szüntetéséről, új egyetemi épület lét-
rehozásáról – már többször beszéltél.

ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy ennek 
az épületnek 30 évig zárva volt a két oldalsó 
kapuja. Senki nem tudja, miért. Az egyetem fő-
bejáratának csak a középső ajtaját használták, 
a két oldalon lévő ajtók kapui be voltak zárva, 
egy sötét, idegen, rejtélyesen homályos előtér-
be léptünk be. Megkérdeztem, hogy nem lehet-
ne-e ezt kinyitni? és kinyitottuk azt, ami 30 évig 
be volt zárva!

Sikeres, eredményes munkát kívánok 
a díszlettervező-képzésben és az egye-
tem gondjainak megoldásához! 

SZABó-JILeK IVÁN  Márton László: Állhatatlan, Eger, 2009. Rendező: Csizmadia Tibor

  Ibsen: Peer Gynt. Egri Gárdonyi Géza Színház. Ren-
dező: Csíszár Imre



 S
zí

n
pa

d

26



27

Megdöbbentő incidensnek lehettek tanúi a 
Bethlen Téri Színház nézői. egressy G. Tamás 
rendező, a független Spirita Társulat vezetőjé-
nek beszámolója: 

Március 31-én játszottuk az Antigoné 016 
című előadásunkat a Bethlen Téri Színházban, 
ám félbe kellett szakítanunk azt: az Antigoné 
megkorbácsoltatását bemutató, meglehetősen 
elemelt színpadi nyelvet alkalmazó jelenet köze-
pén az egyik néző (45–50 év körüli, jól öltözött 
férfi) felugrott az első sorból, és az Őrt játszó 
kocsis fülöp Somára, a társulat egyik állandó 
színészére vetette magát. lefogta, megpróbálta 

ellökni, miközben fenyegetőzött, és ezt hajto-
gatta: „nem bánthatod tovább!”, majd – amikor 
megpróbáltam közbelépni – felém fordulva azt 
hörögte: „Te egy diktátor vagy? Megöllek!”, és 
az én karomat is többször megpróbálta elkapni.

Mindezt döbbent csendben nézte végig egy 
nézőtérnyi ember (az előadáson körülbelül 100 
néző volt jelen) és a teljes társulat. A  műszak 
leállította a zenét, felhúzta a közönségfényt, a 
színház két dolgozója pedig kérésemre kivezette 
a férfit a teremből, és nem is engedték vissza-
térni. Távozás közben az 
úr még odavetette a kö-
zönségnek: „ha mi csak 
ülünk és nézzük, akkor 
ő uralkodik! A  sok birka 
meg nézi!” nem világos, 
hogy példát akart statuál-
ni, valamiféle zavarodott 
performanszot mutatott 
be ezzel, vagy tényleg 
annyira azonosult az 
előadással, hogy elhitte: 
a  színpadi történet való-
ságos. utóbb a színház 

összes előadásáról ki lett tiltva, előre megváltott 
jegyeinek árát visszaadták neki.

Az incidens után – bár szinte kővé dermed-
tünk az eset abszurditása és a férfi agressziója 
miatt – gyors elhatározással a zenés korbács-
jelenet kezdetétől folytattuk az előadást. végül 
rendben lejátszottuk a hátralévő körülbelül 20 
percet, és komoly sikert arattunk (ami nagy 
valószínűséggel a társulat lélekjelenlétének is 
szólt).

HTTP://SZINHAZ.Hu/

néhai Márk Tivadar, kossuth-díjas jelmezterve-
ző, kiváló és érdemes művész, az Operaház örö-
kös tagja, a Magyar köztársaság Mesterművé-
sze tiszteletére 2006-ban egy emléktábla került 
felavatásra a művész otthonának – Budapest i., 
Bem rakpart 25/A lakóház – falán. 

idén május 14-én az emléktábla-avatás 10. 
évfordulója alkalmából koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartottak. Az ünnepséget 

Turnai Tímea, az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és intézet főmunkatársa nyitotta meg, 
majd Szinetár Miklós kossuth-díjas rendező, a 
Magyar állami Operaház korábbi főigazgatója 
mondott méltató beszédet.

Az ünnepséget követően a második emeleti 
Márk Tivadar emlékszobában kerekes András – 
Márk Tivadar életművének gondozója – fogadta 
a megjelenteket.

Az Optikai, Akusztikai, film- és Színháztechnikai 
Tudományos egyesület (OpAkfi) a hagyományt 
őrizve 2016. május 13-án akusztikai szakmai 
napot tartott. A  rendezvényt ez alkalommal is 
Borsiné Arató éva akusztikus szervezte, és a 
zuglói Szent istván király zeneművészeti Szak-
középiskola fogadta be. Az egész napos program 

keretében szakmai előadások hangzottak el, az 
esemény idei témája a színházak akusztikája 
volt. A zenés színház hangfelvételi lehetőségeiről 
Ujházy László tanszakvezető beszélt, az ope-
rákrádiós hangfelvételeit felelevenítve. Mohay 
György hangmérnök a színházi hangosítási tech-
nikákról beszélt, kiemelve a mikroportok hasz-

nálatának problémáit. Az interton kft. műszaki 
menedzsere, fekete Gábor a rockkoncertek élő 
hangosításáról, gyakorlatáról adott helyzetképet.

A szakmai nap kísérőrendezvénye egy szerény 
kiállítás volt, ahol a szakmai kiállítók mutatták 
be újdonságaikat, berendezéseket és a különbö-
ző akusztikai és zajcsillapító anyagaikat.

HAZAI HÍReK

Közjáték a Bethlen Téri Színházban

Koszorúzás 
Márk Tivadar 
emléktáblájánál

Akusztikai Szakmai Nap 2016
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Česky krumlov nevét emlegetve a szakmabe-
lieknek elsősorban a várban lévő, kitűnő álla-
potban megmaradt barokk színház jut eszükbe 
(melyről jó tudni, hogy májustól októberig lá-
togatható). A kis városkában sétálva azonban 
érdemes felkeresni a bábmúzeumot is, amely-
nek épületéről a bejáratnál lévő boltocska miatt 
sokan hihetik, hogy csak egy a turistacsalogató 
kis üzletek közül. valójában a prágai nemzeti 
Múzeum gyűjteményéből rendezett tárlat várja 
a látogatókat az emeleti térben és a padláson. 

Az anyag sokrétű: teremről teremre más-más 
tematika szerint sorakoznak a bábok. A  tá-
vol-keleti bábtörténet jellegzetes figuráit épp-
úgy tanulmányozhatja a látogató, mint a cseh 
bábművészet  emblematikus alakját, hurvine-
ket.

különösen izgalmas az emeleti tér, amely a 
vár híres rokokó álarcosbáltermét rekonstruálja 
kicsiben: a várkastély commedia dell’arte vilá-
gát megidéző freskórekonstrukciót harlequin, 
pantalone és a többi jellegzetes karakter fa-
ragott alakja egészíti ki. A  gyerekeket ezen a 
szinten külön szoba várja kis bábszínpaddal 
és bábokkal, ahol nem érvényes a ,,mindent a 
szemnek, semmit a kéznek” általános múzeumi 
felszólítás. 

A padlás pedig főleg a népmese-irodalom 
képzelet szülte alakjait sorakoztatja fel: a  fél-
homályos tetőtér deszkái között – akár egy 
elvarázsolt kastélyban –  törpék, óriások, li-
dércek jeleneteit rendezték egymás mellé, fölé. 
S ahány mese, annyiféle bábtechnika.

M. G.

KÜLFöLDI HÍReK

Hurvinek és társai Česky Krumlovban  
Bábtörténet a boltocska fölött
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120 
éve 
nyílt 
meg

JuBILeuM

a Vígszínház
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Anno a vígszínház fölépítésére Magyar vígszín-
ház részvénytársulat alakult, amely segítségé-
vel magánemberek teremtették elő az építkezés 
anyagi feltételeit. Az épület tervezésével a hí-
res fellner és helmer bécsi színházépítészeket 
bízták meg. Az európai hírű tervezőpáros rajzai 
bő egy év alatt valóságot öltöttek, és 1896. má-
jus 1-jén nyitották meg a dinamikusan fejlődő 
polgárság ízlésének és igényeinek megfelelő 
magánszínházat, amely „a modern színházépí-
tés minden követelménye szerint” készült az 
akkor még teljesen ki nem épített lipót kör-
úton, kihalt, ijesztő külvárosi környezetben. 
A  szecesszióba hajló, túlzsúfolt részletességű 
rokokó nézőtér a földszinten kívül két oldalsó 
páholysort, első és második emeleti karzatot 
tartalmazott. Az eredeti 1860 fős befogadóké-
pesség később az állóhelyek megszüntetésével 
1560-ra csökkent. A színpad felsőgépezete kézi 
díszlethúzókbó1 állt, az egyenáramú színpadvi-
lágítást a színpadról szabályozták, később 11 m 
átmérőjű forgószínpadot építettek be.

1944 telén a színház jelentős részét egy re-
pülőbomba elpusztította. Az újjáépített színház 
1951. december 21-én nyílt meg „A Magyar nép-
hadsereg Színháza” néven, az eredeti barokk 
külsővel és leegyszerűsített, de reprezentatív 
belső kiképzéssel. A tervezést a középületterve-
ző v. (közTi) végezte (építész flach jános, szín-
háztechnika Tolnay pál), a kivitelezésben közel 
60 vállalat vett részt. 1960 óta ismét vígszínház 
néven működik. Befogadóképessége az újjáépí-
tést követően 1152 főre apadt. A fényszabályo-
zót még sikerült importálni németországból, 
112 áramkörös, autotranszformátoros színpadi 
állítóművel. A kornak megfelelő tekercshorizont 
készült. A  színháztechnikát később igyekeztek 
folyamatosan korszerűsíteni, annak ellenére, 
hogy hazai színháztechnikai gyártók még nem 
voltak, az import nem volt lehetséges. Óvá-
ri Győző főmérnöksége idején, ponthúzóként 
6  db 500  kg teherbírású villamos emelődobot 
építettek be a kizárólag ellensúlyos kézi húzók-
ból álló felsőgépezetbe. Az 1970-es évek elején 
a 180 áramkörös, tirisztoros fényszabályozót a 
kOnverTA gyár szerelte be. A hangrendszer a 
BeAG 8 csatornás pkp-19 keverőasztalára épült, 
3 db revox A77 típusú szalagos magnetofonnal.

1992-ben az Országgyűlés 2  milliárd forin-
tot szavazott meg a lepusztult színház teljes 
rekonstrukciójára és bővítésére. Az 1993-ban 
kezdődő átépítést homolya lászló létesítmé-
nyi főmérnök irányította. A  generálkivitelező 
a versenytárgyaláson nyertes Bácsépszer rt. 
volt. A  rekonstrukció építész tervezője Siklós 
Mária (közTi) volt, a színpadgépészetet réfy 
imre (racionál Mérnök iroda) és Strack lőrinc, 
korponai ferenc (Színháztechnika kft. – Sziki), 
a színpadvilágítást farkas lászló (a vígszínház 
későbbi főmérnöke) és Móray ernő, az elektroa-
kusztikát farkas lászló és Bali György tervezte. 

  A Vígszínház megnyitásakor, 1896-ban (Klösz György felvétele)

  A II. világháború után, 1945-ben

  A Magyar Néphadsereg Színháza, nézőtér, 1958
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1994 szeptemberében a vígszínház a megú-
jult épületben kezdte meg az évadot. A színház 
alapterülete 1140 m2-rel bővült, a nézőtér 1100 
személyes lett. A színháztechnika nagymérték-
ben gépesítve lett: a hátsó színpadra az utca-
szintről történő díszletbeszállítást többfunkci-
ós emelőszerkezet teszi lehetővé, az előszínpad 
flexibilitását többtagú süllyedő biztosítja, a 
színpadi felsőgépezet szinkron gépi és ponthú-
zókkal lett felszerelve. A színháztechnikai alvál-
lalkozók a Sziki, racionál, lisys kft., Stenger és 
vajda kft., rent-a-Spot kft., Szcenika kft. vol-
tak. A színpadvilágítás a korábbi 196 áramkör-
ről 512 szabályozott áramkörre bővült, fénysza-
bályozó: compulite, a fényvetőpark 250 gépről 
650 korszerű fényvetőre növekedett (nietham-
mer, AdB, Teatro stb.). korszerű hangrendszer 
készült: jBl komputervezérelt processzoros 
kontroller, erősítők és hangfalak, yamaha keve-
rővel, 20 mikroporttal.

A színháztechnika rohamos fejlődésével lé-
pést kell tartani, így az épület megújítása fo-
lyamatos. 2008–2014 között az összes, 52 db 
főszínpadi ponthúzót kicserélték, mert a dc 
szervoszabályzók folyamatosan működéskép-
telenné váltak, a dc szervomotorokat aszink-
ron motorokra cserélték a digitális frekvencia-
váltóval együtt.

A kétsebességes gépek és mozgó hidak ve-
zérlésének elektronikai berendezései elöreged-
tek, pontatlanok, működésük bizonytalanná 
vált. indokolt lett átalakításuk pozicionálható, 
szabályozott sebességű rendszerre érintőkijel-
zős kezelőfelülettel, új alapprogrammal. eddig 
a 13 kétsebességes gépi húzóból 11-et cseréltek, 
az utolsó ütem várhatóan 2016–2017 között 

  A Vígszínház nézőtere a portálkerettel, 1958

  Az autotranszformátorok a pincében, 1968

 Az AEG fényszabályozó állítóműve a színpadtoronyban, 1968

  A 180 áramkörös, tirisztoros KONVERTA fényszabályozó pult, 1970

Fo
tó

k:
 S

zj
i a

rc
H

ÍV
UM





 S
zí

n
pa

d

32

fejeződik be. ezeket a munkákat a Színpad- és 
emelőgéptechnika kft. végezte.

A hangrendszer fejlesztésére az Audmax kft. 
2012-ben Allen & heath ilive 176 hangpult, idr 
10 Mixrack eszközöket telepített. 2015-ben az 
elektroakusztikai rendszernek optikai hálózat 
épült ki, részben a rendszerben tapasztalt ano-

máliák megszüntetése, részben a jövőbeli plat-
formváltás könnyű illeszthetősége érdekében.

Az intelligens lámpapark apró lépésekben 
cserélődik és bővül, jelentősebb fejlesztésre, a 
fényvezérlő pult lecserélésére és a 4  db dl.3 
intelligens projektor és high end Systems mé-
diaszerver beszerzésére a Hegedűs a háztetőn 
színrevitelekor került sor1. 2011-ben teljes opti-
kai videohálózatot épített ki a lisys fényrend-

szer zrt. A 2010–2011-es évadban 2 db christie 
lX 1500-as 15  000 AnSi lumen projektor be-
szerzése történt a visualpower kft. segítségé-
vel, 2014-ben egy panasonic pT-dz21k 20 000 
AnSi lumen projektor az AvM konferenciatech-
nika kft. közreműködésével2.

Az épület egyéb berendezéseit is meg kell újí-

tani, az 1994-es rekonstrukciókor üzembe állí-
tott, egyedi gyártású személy- és teherfelvonók 
gyakran meghibásodnak, sokszor többnapos 
kényszerleállást okozva, ezzel az előadásokat is 
veszélyeztetik. egy személyfelvonót ki tudtunk 
cserélni, melyet az OTiS felvonó kft. telepített – 
tájékoztat illyés ákos, a vígszínház főmérnöke. 

  A nézőtér az 1994-es felújítás után

  Hangvezérlő helyiség, 1970

  Vígszínház ma, esti fényben
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2013-ban 85%-os uniós támogatással nape-
lemes rendszert telepítettek az épület tetejére, 
az energiatakarékosság jegyében: 30 kvA solar 
hMke naperőműrendszer, 117  db monokristá-
lyos napelemmodul, összesen 29 250 W telje-
sítménnyel az eh-Szer kft. kivitelezésében.3 
2015-ben szintén energiatakarékossági célból 
74  db színpadi munkavilágítást led reflektor-
ra cseréltek le, melyeket az AurOrA világítás-
technika kft. szállított.

Az épület állagának megóvásán túl eszenyi 
enikő igazgatónő szeretné továbbfejleszteni, 

bővíteni a vígszínház művészi-mű-
szaki lehetőségeit, de ez már a kö-
vetkező 120  év történetéhez fog 
tartozni…

ILLyÉS Á.–SZABó-JILeK I.

  Hangpáholy a nézőtéren, 2016

  Videostúdió, 2016

1 SZÍNPAD 2010/3. Ha én gazdag lennék 
(Szabó-Jilek), 5. o.; Gyors változás a Vígszín-
házban (Kiss Péter), 11. o.
2 SZÍNPAD 2012/4. Videotechnikai alkalma-
zások a Vígszínházban (Huszti Gábor), 45. o.
3 SZÍNPAD 2014/1. Megújuló energia a 
Vígszínházban (Illyés Ákos), 50. o.
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 1973 óta a deutsche Oper am rhein balett-tár-
sulat düsseldorfban a rajna túloldalán, az ún. 
Balettházban próbált. Az épületben ugyan volt 
három próbaterem, de a körülmények igen szű-
kösek voltak. A balett-társulat Martin Schläpfer 
által bevezetett előadás-gyakorlata – általában 
három résszel egy este, szóló jelenetekkel és 
vendégkoreográfusokkal – egy időben több 
próbatermet igényel. Azonkívül a régi Balett-
ház – 40 év megszakítás nélküli üzemelés után 
– elhasználódott és teljes felújításra szorult. 
2012-ben a városvezetés új balettépületet ígért, 
eredetileg a meglévő épület bővítését tervez-
ték. A költségbecslések és az építési előírások 
viszont egy új épület létrehozása felé terelték 
a gondolkodást. A  régi rheinbahn remíz terü-
letén (ahol még a műemléki védelem alatt álló 
villamos-karbantartó csarnokok vannak) fel-
szabadult egy, a város tulajdonában lévő telek. 
Megközelítés szempontjából is jó helyen van, 
csak 3 km-re a düsseldorfi operaháztól. 

ehhez a megoldáshoz a ppp finanszírozási 
modell tűnt a legkedvezőbbnek. fix építési költ-

ségek, hosszú időtávra előre tervezhető bérleti 
díjak – ezek a modell vonzó tényezői, amikor 
egy befektető az épületet megépíti és üzemelte-
ti, amit aztán a város és az opera bérel. A német 
számvevőszék azonban 2014-ben megállapítot-
ta, hogy számos ilyen projektnél magasabbak a 
költségek, mint a hagyományos állami finanszí-
rozásúaknál. Azonban, ha közpénzből történő 
finanszírozáshoz a pénz nem áll rendelkezésre, 
akkor ezt és más lehetséges hátrányokat is fel-
vállalnak a megrendelők.

A kritikák ellenére a városvezetés úgy dön-
tött, hogy a projektet megvalósítja. A  projekt 
2013 januárjában indult el. vállalati tanácsadó 
cégek képviselői, a városkezelés, az építési és 
kulturális osztály munkatársai, ügyvédek és a 
deutsche Oper am rhein szakemberei számta-
lan projektmegbeszélésen egyeztettek, mielőtt 
2014 áprilisában a résztvevők aláírhatták a 
szerződést. Mindenki számára komoly kihívás 
volt a szoros határidő.

A program és a megvalósítás
A ppp modell az üzemeltető részéről aktív 
együttműködést igényelt. A befektetők a szol-
gáltatást csomagban nyújtják. innentől kezdve 
az épület és a színpadtechnika műszaki kö-

vetelményrendszerét különösen precízen kell 
kidolgozni. A balett üzemeltetési igazgatója és  
műszaki igazgatója számára ez az építkezéshez 
az új épület koncepciójának és a műszaki kö-
vetelményeinek kidolgozását jelentette. össze 
kellett állítani az épületüzemeltetés feltételeit, 
el kell készíteni a balett működési és üzemelte-
tési leírását. A terek kialakításánál figyelembe 
kellett venni más rendezvények lebonyolításá-
hoz szükséges követelményeket is. elő kell ké-
szíteni a szerződéskötéshez nélkülözhetetlen 
iratokat. Az ajánlattétel után mindent ki kellett 
értékelni. A  megbízást végül a hochtief ppp 
Solutions vezette konzorcium nyerte el, akik a 
gmp – Architekten von Gerkan, Marg und part-
ner – építészirodával dolgoznak együtt. A cég 
hasonló létesítmények (állami balettiskola és 
a berlini artistaiskola) referenciáival rendelke-
zett. 

Az első kapavágás 2014. október 14-én volt, 
és csupán kilenc hónap után, 2015. július 10-én 
átadták az épületet. A  műszaki átadás lefoly-
tatása után a hivatalos megnyitóra szeptember 
4-én került sor. Az építési költség 13 millió eur 
volt, a városnak 30 évre szóló, havi 56 000 eur 
bérleti díj mellett az építkezés és az üzemeltetés 
összesen 23,6 millió eur-ba kerül.                 

SZÍNHÁZÉPÍTÉSZeT

Új balettstúdió-komplexum
Düsseldorfban1

A nemzetközi hírű Deutsche Oper am Rhein balett-társulata Düsseldorfban Martin Schläpfer koreográfus vezetésével 
működik. Az idei játékszezon elejére megnyílt az új „Balletthaus” öt stúdióval és a kiszolgálóhelyiségekkel. Az eddigi szűkös 
próbalehetőségek most jelentősen javultak.

  Lakóövezet és ipartelep között: a markáns Balletthaus épülete a volt villamosremíz (jobbra) telkén áll

1 Bühnentechnische Rundschau 2016/2. szám, 12–16. old. 
„Platz zum Tanzen, Trainieren, Reden” c. cikk tömörített 
magyar fordítása, melyet a szerző engedélyével közlünk.
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Az építészeti megjelenés – 
meghatározó és visszafogott
Az építészeti környezet nagyon heterogén volt 
bérházakkal, a műemlék villamosremízzel és 
iparterülettel, így egy olyan építészeti nyelvet 
kellett találni, ami összeköt, mégis karakteres. 
Az új épület közvetlen építészeti környezetét a 
történelmi iparterület határozza meg. Az épület 
szín- és anyagkoncepciója az épületnek mű-
hely és műterem jelleget kölcsönöz, a falakat 
meghagyták nyers betonnak. Az építészeti test 
tükrözi az egymásra rakott, egyenként dupla-
magasságú balett-termek és a hozzájuk rendelt, 
három emeleten elrendezett funkcionális terek 
tömegét. A  nyugati homlokzat kiugrójában 
kialakított kétszintes előtér üveghomlokzata 
meghatározza a bejáratot, elválva az épület 

látványbeton homlokzatától. A balett-termek a 
földszinten és a második emeleten helyezked-
nek el nagyvonalú előterekkel. A stúdiókomple-
xum a maga kb. 4500 m2-ével 45 táncosnak és 
90 balettnövendéknek nyújt teret a próbákhoz 
és a munkához.

Séta az épületben
A volt remíz jelenleg karneváli autók2 össze-
szerelési és tárolási helyéül szolgál. A tervezés 
során az egyik követelmény volt, hogy az új 
épületet a karneváli kocsik meg kell tudják ke-
rülni. Sajátos hangulati elem, hogy a karneváli 
felvonulás autóit látni az épületből. 

A világos előcsarnokból közelíthető meg 
két stúdió és az üzemeltetési, szervezési és 
műszaki irodák. fontos szerepet tölt be a me-
legítőkonyhával felszerelt étkező. itt szívesen 
főznek közösen vagy fogyasztják el a hozott 
falatokat.     

1-es és 2-es stúdió
A földszinten helyezkedik el két próbaterem 
és az 1. és 2. stúdiók, mindkettő alapterülete 
megfelel az operaházi színpad táncfelületének. 
Mindkét stúdió teljes magasságban üvegezett, 
de az 1. stúdió egy belső függönysínrendszerre 
függesztett takarófalakkal és fekete függönyök-
kel teljesen besötétíthető. A folyosóra néző ab-
lak is elsötétíthető, mert minden próbaterem-
be a folyosóról be lehet látni. A  takarásokkal, 

  Barátságos, napfényes bejárati előcsarnok ülőgar-
nitúrákkal, étkezésre is használható. A  melegítő-
konyha mellette van

  A saját fejlesztésű médiakocsi. Könnyen kezelhető 
és rugalmasan használható a próbákon zenebeját-
száshoz, videoközvetítésekhez, archiváláshoz stb.

2 Németországban a nagyböjt kezdete előtt, februárban 
tradíció a karneváli felvonulás. Különösen Düsseldorf, Köln, 
Mainz városok látványos karneváljai híresek.

  Az 1-es stúdió. A tribünön foglalhat helyet a művészeti csapat, és fent nyitott vezérlőpáholy van. A táncterü-
let mérete megfelel a két operaház játékfelületének.
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amelyek szintén egy sínrendszeren rugalmasan 
mozgathatók, színpadi helyzet teremthető. 
A balettiskola számára érdekes megoldás, hogy 
hat takarólábpárral (egyenként 2  m szélesek) 
színpadi utcák alakíthatók ki. A takarólábakat 
a tribün bal oldalán – a nézők számára rejtetten 
– lehet tárolni. 

Az 1. stúdióban 112 férőhelyes tribün van, egy 
kerekes székes helyet is létre lehet hozni. A 2. 
és 3. sorban egy indukciós hurkot helyeztek el 

nagyothallók részére. A  tribünön a művészeti 
vezetés foglalhat helyet, míg a táncosok számá-
ra realisztikus színpadi elrendezés alakítható ki. 
A lelátó felett nyitott vezérlőpáholy helyezkedik 
el, hozzá kapcsolódó médiateremmel. A néző-
tér felett, két világítási tartóra felfüggesztett 
fényvetőkkel élethű színpad-világítási körülmé-
nyeket lehet teremteni. 

Az 1. stúdiót a napi munkavégzés céljaira 
alakították ki. ha nyilvános előadásokra külső 

vendégek fogadását is tervezték volna, úgy a 
tűzrendészeti előírások figyelembevételével a 
költségek megugrottak volna. egy időben 200 
fő tartózkodhat az épületben, legyen az vendég 
vagy dolgozó. 

A két földszinti stúdiót raktár köti össze, 
amely mindkét teremből és kívülről is megkö-
zelíthető. így az anyagok ki-be szállítása a pró-
bák zavarása nélkül történik. A balett-termeket 
a harlequin liberty típusú rugalmas padlóval 
látták el. erre fektették a harlequin Studio 
táncszőnyegét, amely az 1. stúdióban fekete, a 
többiben szürke színű. (A  balett-társulat min-
den próba- és fellépési helyszínén azonos bal-
ettszőnyeget használnak.) 

Műszaki berendezések
Az azonos modulokból felépített, led-es fény-
vetőkből álló világítási rendszert egy ember 
tudja kezelni.

különösen büszkék a saját fejlesztésű média-
kocsira. kompakt és a stúdióban különböző 
pontokon csatlakoztatható, probléma esetén 
a stúdiók között cserélhetők. egy 21,5” képer-
nyős MAc számítógépből áll, hangkártyával és 
számítógép-mixrendszerrel. egy digitális keve-
rővel, dupla cd-lejátszóval, két vezeték nélküli 

  A legnagyobb 1-es stúdió. Fekete függönyökkel a termet le lehet választani

  A 2-es stúdió, csupa napfény

  A balettiskola fiatal balerinái ugyanott gyakorol-
nak, mint a profik.

  Próbák nappali fénynél. A folyosóról ablakon keresztül lehet belátni a stúdiókba





mikrofonnal, két hangfallal a monitorhoz, egy 
videokamerával, valamint egy live-konzollal 
a médiakocsihoz történő csatlakozáshoz. öt 
egyforma kocsi áll rendelkezésre, amelyeket a 
társulat maga tud könnyen kezelni. A  beépí-
tett berendezések mellett helyet biztosítottak 
a partitúrának is. ezenkívül beépítettek egy 
4x3  m méretű, motorikus vetítővásznat 7000 
AnSi lumenes videoprojektorral. Az 1-es és 
3-as stúdiókban koreográfiákat és más doku-
mentációkat lehet egy vetítővel akár nagyobb 
társaságnak is prezentálni. ethernet kommuni-
kációs hálózat készült az épületben a hang- és 
videoadatok továbbítására, így minden digitális 
kép- és hanganyag rögzíthető, bejátszható a 
repertoár és új produkciók próbáihoz, illetve 
előadásaihoz. Az adatokat minden stúdióban 
és irodában le lehet hívni az egyéni munka elő-
készítéséhez. 

Az emeleti szint
Mivel a stúdiók belmagassága két szintnek fe-
lel meg, így közöttük az első emeleten van még 
hely a balettiskolai öltözőknek, a balettmester 
és a zongorista irodáinak. A cipőraktárban az 
egyedi gyártású balettcipők százait tárolják, 
mindegyik gyorsan lehívható. ezenkívül van egy 
tanulószoba is a táncosok számára, hozzáférés-
sel a médiaszerverhez.

itt található a három kisebb, 3. 4. és 5. stú-
dió. ezek is fel vannak szerelve médiakocsival. 
A 2., 4. és 5. stúdiókban a médiakocsin 42”-os 
képernyők vannak. ezeket a helyiségeket is be 
lehet sötétíteni, de itt nincs szcenikai világítás. 
Az öltözők tágas helyet kaptak, mellettük pihe-
nőfülkéket alakítottak ki, ahol a szünetekben 
a táncosok pihenésképpen szundíthatnak egy 
keveset. ezenkívül kis szauna, egy rehabilitá-
ciós és egy fizikoterápiás szoba is létesült, bár 

ezek mérete elég szűkös. A táncosok egyéni ta-
nácsadásban részesülnek, és segítséget kapnak 
testi problémák, sérülések esetén. Tárgyalók 
egészítik ki a teremsort. ezen a szinten egy ven-
dégapartman is található.

A PPP modell – előnyök és 
hátrányok
A program részletes kidolgozása igen nehéz 
volt, a projekt előkészítése különösen sok időt 
vett igénybe, bár ezt a rendkívül rövid kivitele-
zési idő kárpótolta. A  megvalósítási fázisban 
már nem volt lehetőség módosításokra. Bérlő-

ként ugyan nem felelnek az üzemeltetésért és 
karbantartásért, viszont függnek a befektető-
től. Az együttműködés még nagyon friss, még 
keresik a jó együttműködés gyakorlati megvaló-
sításának kereteit. 

„jelzésértékű a művészetbe befektetni, és ez 
nem magától értetődő, mert a művészi munkát 
nem lehet mérni” – mondta az ünnepélyes meg-
nyitón Martin Schläpfer. ennek jegyében remél-
jük, hogy a befektetés mindkét értelemben meg 
fog térülni. 

KARIN WINKeLSeSSeR
a BTR főszerkesztője

Műszaki adatok:

Stúdiók
1. stúdió: 15 × 16,7 m, belmagasság 5,2 m (technikai mennyezet 5,0 m), a tribün alaprajzi mérete 

11,14 × 5,74 m = 64 m2, alapterület kb. 250 m2 
2. stúdió: 15,0 × 17,3 m, belmagasság 5,2 m, alapterület 260 m2

3. stúdió: 12,3 × 16,9 m, belmagasság 4,5 m, alapterület 209 m2

4. stúdió: 12,3 × 10,1 m, belmagasság 4,5 m, alapterület 124 m2

5. stúdió: 12,3 × 10,1 m, belmagasság 4,5 m, alapterület 124 m2

Az 1-es stúdió műszaki berendezései
Szcenikai világítás
világítási pozíciók: világítási csőtartók, takarólábak között utcavilágítási létrák saját kivitelezésben, 
fényvetők és derítők fent és lent, világítási tartón ellenfényként. 
20 led-mozgófejes derítő, Tourwash compact 76 c, expolite 
40 zoom-profil halogén fényvető oldalfényhez, Warp, AdB 
30 led-zoom-par fényvető rGBW, Tourled 28, expolite 
8 led derítő, Tour-cyc, expolite
6 fresnel lencsés fényvető f201, AdB 
9 profilfényvető, Warp, AdB
8 darab 12 csatornás dimmerpack, smartpack, 12 x 2,3 kW, eTc 
4 darab 12 csatornás switch-pack 12 x 2,3 kW 
fényvezérlő pult 4 dMX vonallal, GiO, eTc,
projektor 7000 AnSi lumen, panasonic

 
Adatátviteli ethernet hálózat cAT6 vezetékkel, csatlakozók minden stúdióban, a színpadvilágítás 
minden dugaszolódobozában, a műszaki és médiateremben, valamint a balett-társulat igazgatósági 
irodáiban.
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Problémafelvetés

illyés ákos (Vígszínház):
repertoárszínház vagyunk, idén először vezet-
tük be – az Óz, a csodák csodája kentaur által 
tervezett méretes díszleteinek 6-7 órás bontási 
és építési ideje miatt –, hogy egymás után több 
alkalommal is ugyanazt az előadást játsszuk.

Az elmúlt 20 évben a színpadpadló cseréje 
átlagosan ötéves ciklusban történt. A kivitele-
zést szakcégek végezték, minden esetben át-
válogatott faanyagból és Schmidt jános által 
levezényelt technológiával. Színpadmestereink 
azonban egyik padlóval sem voltak maximáli-
san megelégedve.

elég egy díszletépítésen vagy bontáson 5 
percet eltölteni a színpadon, és máris megérti 
bárki, hogy milyen igénybevételnek van kitéve 
a padló. fontos szempont még, hogy a díszlete-
ket fúróval rögzítjük, nem súlyozzuk.

Bár a legjobb minőségű kerekeket építettük az 
újabb, tonnás, guruló díszleteinkbe, de azok 20-
30 előadás után olyan vályúkat hagynak például 
az Óz, a csodák csodája előadása közben, hogy 
gyakorlatilag teljesen tönkretették a padlót. 

A padló állapota miatt döntéskényszerbe 
kerültünk. úgy látjuk, jelenleg nem sok válasz-
tásunk van:

1. A padló teljes beburkolása rétegelt lemezzel,
– előnye: nagy ellenálló képesség és teherbírás, 

kedvező ár, a hibás táblák gyors cserélhetősége;
– hátránya: díszletek lefúrásakor a lyuk ott-

marad, ez a repertoár pörgése miatt hamar 
gondot jelenthet. korábban spórolhattunk a 
padlócserével az oldalszínpadokon, a stószok 
alatt erre nem volt szükség, ebben az esetben 
viszont a teljes felületet cserélni kell.

További gond: a színpad szintje 20  mm-rel 
megemelkedik. Az ajtóknál, csapdáknál, ze-
nekari ároknál, felvonóknál meg kell oldani a 
szintkülönbséget, amit a vígszínház lejtős szín-
pada külön nehezít!

2. Sín építése az előadások nehéz mozgó 
díszleteinek mozgási nyomvonalára. felmerült 
fémlemez sín beépítése, de akkor a sín minden 
előadásban látszik, egy évad után már egy ko-
rábban egyszerű csiszolás is fejtörést okozna. 
friss ötlet a keményfa betét a sínpálya helyére, 
ezzel talán a csiszolás problémája megoldódna, 
viszont ennek technológiája még nem tisztá-
zott. 

3. A teljes borovicsere jelen pillanatban meg-
gondolatlan és gazdaságilag sem megenged-
hető döntés lenne. ha mégis megvalósulna, és 
emellett a díszlet guruló része kapna valamilyen 
építhető/bontható pályát, az az építés és bon-

tás idejét oly mértékben növelné tovább, amely 
újabb megoldani való problémákat generálna. 

A legegyszerűbb megoldás persze az lenne, 
hogy visszatérünk a hagyományos, könnyű dísz-
letekhez. ennek jó példája Mike Bartlett: Földren-
gés Londonban c. darabja, eszenyi enikő rende-
zésében, Anvar Gumarov díszletével. Minimális 
díszletelemek, minden felületet vetít, azzal ad 
textúrát, színt, alakot, és élő, illetve előre felvett 
videoelemeket is használ. új konstellációba he-
lyezi a színpadi időt, játékot, valamint a mozgóké-
pet, amellyel kitágítja a színpadi előadás határait.

Más a helyzet a pesti Színházban, a 100 m2-
es színpadpadló borovi fenyő, 2011-es cseréje 
óta jó állapotának köszönhetően még van pár 
éve a következőig. A kis színpad méretei miatt 
nincs lehetőség túl nagy díszletek tervezésé-
re, így a padló nem túlságosan igénybe vett. 
A  dzsungel könyve 1200 előadásának nyomai 
meglátszanak, így 2-3 évente pár négyzetmé-
ternyi színpadpadló cseréje természetessé vált. 

kövesy károly 
(radnóti Miklós Színház):
nálunk a színpadpadozat 1997-ben, 2003-ban 
és legutóbb 2007-ben lett cserélve. Az előző két 
alkalommal 6, illetve 4 év telt el a padlócserék 
között. ennek döntő részben az volt az oka, 
hogy nagyon sok „vizes” darabunk volt. volt 
olyan előadásunk, amiben a színpad egész felü-
lete egy medencével volt borítva, és benne 5 m3, 
70 ºc-os termálvíz, amit kb. 30–35 ºc-ra hűtöt-
tünk le. Több előadásban esett az „eső” stb.

Óhatatlanul is került víz a színpadra, de több 
esetben a medence meghibásodása miatt is volt 
színpadázás. A  beázások miatt a színpad alá 
került víz alulról korhasztotta a padozatot, ami 
felülről nem látszott, és a már alulról teljesen 
elrohadt padozat egyszer csak beszakadt. Az 
említett „vizes” előadás azóta lekerült a reperto-
árról. (10 év alatt 236 előadás volt!)

A jelenlegi színpadpadló 2007 nyarán lett 
cserélve. Azóta 9 év telt el, és a nagy terhelések 
ellenére is igen jó állapotban van. igaz, ehhez 
az is hozzátartozik, hogy kevesebb „vizes” előa-
dásunk van, és minden évben, a nyári leállás 
alatt a keletkezett sérüléseket kijavítjuk, fel van 
csiszolva és le van festve. 

ReFLeKTORFÉNyBeN

A világot jelentő deszkák
A színpadpadlóról

Ismételten felmerülő, fontos kérdés a színpadi padló felújítása vagy cseréje. Ezért körkérdést intéztünk a nagyobb budapes-
ti és vidéki színházakhoz: jelenleg milyen a színpadpadlójuk, tapasztalataik alapján mit gondolnak „ideális” padlózatnak, 
mikor és hogyan tervezik a színpadpadló cseréjét, az egyre növekvő súlyú díszletek hogyan változtatják meg a klasszikus 
borovifenyő-színpadpadlót?

  Óz, a csodák csodája. Díszlettervező: Kentaur

Fo
tó

: G
o

rd
o

n
 E

Sz
tE

r



39

igazi probléma ez alatt az idő alatt nem volt. 
egy pár alkalommal jelentkezett nyikorgás, fő-
leg a hátsó színpadi részen, a falak mentén. 
ezeket a nyikorgásokat felülről történő csava-
rozásokkal eddig sikerült elhárítani.

ha súlyos vasdíszletek vannak, balett-

szőnyeggel takarjuk le a színpadot, és azon húz-
zuk-vonjuk a díszletet, nem a padozaton. A ne-
héz díszleteket kocsikon, „kutyákon” szállítjuk.

A színpadpadozat cseréjét 2017-re tervez-
tük, de nagy valószínűséggel ezt az időpontot 
egy-két évvel meg tudjuk nyújtani. Sokat segít a 
színpad tartósságán, ha alul tud szellőzni.

A klasszikus színpadpadló 
szerkezete
Teljes egyetértés mutatkozik a borovi fenyőből 
készülő színpadpadló kialakítását illetően. 

a padló faanyaga
i. osztályú, csomó- és vetődésmentes, magas 
gyantatartalmú, északi borovi fenyő1. Az anyag 
0,5–2,0 mm távolságú évgyűrűmetszetei minden-
kor párhuzamosan vagy azt megközelítően he-

lyezkedjenek el a terhelés irányára. A válogatott 
faanyag 9–11%-os relatív nedvességtartalmú.

A szárított, egyenes 2”-os, 4–6  m hosszú 
borovifenyő-pallókat kétoldalt 45 mm vastag-
ságúra kell gyalulni. A padlóelemek szélességi 
mérete 9–12  cm, összeillesztésük vendégfé-
deres. A vendégféder 8 mm vastag rétegeltle-
mez-csík, az élek lekerekítésével. Az idegencsa-
pos elemek találkozási felületei terpentinben 
oldott méhviasz és grafitpor keverékével van-
nak kezelve.

A padlóanyagnak csak az alsó felületét, a 
korhadást és gombásodást megakadályozó 
szerrel kell lekezelni.

a párnafa anyaga
A párnafák vetemedésmentes, válogatott, fűré-
szelt vörösfenyő gerendák. keresztmetszetük 
általában 7,5×7,5, ill. 10×10 cm, hosszuk 3–6 m 
lehet. A  párnafa gerendák nedvességtartalma 
9–11%-os legyen. A gerendák teljes felületét a 
korhadás és a gombásodás ellen kezelni kell. 

a padlófektetés
A párnafák kiosztása 60×60 cm-es tengelytá-
volságú, a padozat 500 kp/m2 dinamikus ter-
helhetőségének biztosítására. A párnafák alatt 
5–6 mm vastag, azonos szélességű gumilemez 
biztosítja a padlózat rugalmasságát. A  párna-
fa raszterközeit laza, hangelnyelő (isolyth) ás-
ványgyapot lemezanyag tölti ki.

A párnafák tetejére 5  mm vastag, azonos 
szélességű ipari filc, esetleg polifoamcsík kerül. 
erre történik a padlóelemek lerakása svédpadló 
formájában, bütüs csatlakozással.

A padlóelemek a színpad hossztengelyére 
merőlegesen vannak lefektetve. A  padlóele-

meket szorosan egymás mellé illesztve, 1,20 m 
távolságban, 6×80  mm méretű sárgaréz vagy 
rozsdamentesacél-facsavarokkal – padlófilc 
alátéttel – kell rögzíteni. A  rögzítőcsavarok 
15  mm mélyen vannak a padlóba süllyesztve. 
A  lyukak a padozattal azonos anyagú, egyező 
szálirányú faanyagból készült dugók beragasz-
tásával tűnnek el. 

A nyitható, ill. kivehető elemek (süllyedők, 
padlódugaszolók) fix és mozgatható részének 
szélei keményfa szegéllyel készülnek. A  sze-
gély szélessége 2,0–2,5 cm, mélysége minimum 
12 cm legyen. A keményfa betétek csavarozás-
sal vagy ragasztással vannak a padlóborításhoz 
rögzítve. Az álló és mozgó részek között a hézag 
3–5 mm lehet. A függőleges eltérés a mozgó és 
álló részek között nem lehet több ±0,5 mm-nél.

csiszolás, festés
A padlót nagy felületű géppel, a szálirányokra 
45º-os szögben haladva, mindkét oldalról dur-
va csiszolópapírral kell átcsiszolni. ezután szá-
lirányban kell finom papírral lesimítani.

A csiszolást követően a felületet föl kell 
porszívózni, majd kicsavart vizes ronggyal át-
törölni, hogy semmi por ne maradjon rajta. 
Alapozáshoz – az egész felület portalanítása és 
megszárítása után – kb. 40–50 ºc-ra felmelegí-
tett lenolajjal kell bőségesen átkenni. egynapi 
száradás után azokat a helyeket, ahol a lenolaj 
még nem szívódott be a faanyagba, szárazra 
kell törölni.

A padló színe általában matt fekete vagy 
sötétszürke. A  fedőfestékre ma már nagyon 
sokféle fafesték áll rendelkezésre, melyek ru-
galmasak, kapilláris rendszerük a faanyag ter-
mészetes nedvességtartalmát fenntartja. Meg-
akadályozzák a fa túlzott kiszáradását vagy 
megduzzadását. javasolt festékanyag lehet 
pl. a táblafesték vagy más, matt felületet adó 

  A forgó és a színpad találkozása

  Az előszínpad mellvédje

  A forgó cikkely burkolása

  A forgószínpad csapdája és a süllyedő keményfa 
szegélye

  A borovipadló jól fúrható   A régi padló elbontása (Móricz Zsigmond Színház, 
Nyíregyháza)

  A padló faanyagának a minősége nagyon fontos
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festék. A felületet a kiválasztott festékanyaggal 
kétszer kell átkenni, majd a teljes száradás után 
matt táblafestékkel kell lefixálni. Alapvető köve-
telmény, hogy a festett színpadpadló csúszás-
mentes, matt felületű legyen.

A festést befejezve a friss padlót 2–4 napig 
száradni kell hagyni. Azután naponta kell vizes 
ronggyal áttörölni, portalanítani.

karbantartás
A lenolajjal meglágyított felület a rajta történő 
járkálás és terhelés következtében lassan és 
folyamatosan kérgesedik, ezért az első évben 
kímélni kell a színpad padlózatát. egy év eltel-
tével a festékréteget ismét le kell csiszolni, és 
a felületkezelés folyamatát meg kell ismételni. 
ezután a kérgesedés intenzívebbé válik, és kb. 
a harmadik évben éri el azt a terhelhetőségi ér-
teket, amelyet a színpadokkal szemben megkö-
vetelnek. 

Az elkészült színpadpadló szálka- és repe-
désmentes, rugalmas, nem porzik, és színfal-
fúróval fúrható. A fúró okozta lyukak – a nagy 
gyantatartalom miatt – gyorsan behegednek. 

Az így készült színpadok várható élettartama 
– normális terhelések esetén – kb. 10 év.

Padlócsere

pásztor zoltán műszaki vezető (Móricz 
zsigmond Színház, nyíregyháza):
2000-ben és 2013-ban volt padlócsere. A leg-
utóbb a már elhasználódott deszkázat teljes 
cseréjére került sor. Mivel ez nagy munka, 
ezért csak nyáron lehet kivitelezni. A  szín-
padpadlónk a folyamatos víz, ázások (művér, 
eső, fürdőszobai jelenetek) miatt ment tönkre, 
amelyek káros hatása, a rothadás, anyagkáro-
sodás idővel összeadódik. Sikerült jó vállalko-
zót találnunk – előzetes referenciákat kértünk 
– megfelelő nyersanyaggal és szakembergár-
dával vonultak fel. A  bontás során derült ki, 
mennyire rossz állapotban volt a párnafa, 
sok helyütt, pl. a hátsó színpadon szinte nem 
volt anyag (itt nekünk nincs légtér a deszká-
zat alatt). Megfelelőnek ítéltük a kivitelezést 
egészen addig, amíg az első festékréteget meg 
nem kapta, akkor a csiszolás és egyéb kivitele-
zési hibák hatványozottan kijöttek. főleg a for-
gószínpad szeleteivel voltak gondjaink, ahol a 
csiszolás iránya a száliránnyal nem egyezett, s 
a csiszológép útját jelző nyomok maradtak a 
fa erezetében. A másik kivitelezési, de javított 
hiba a mozgó élek, találkozási felületek kap-
csán az el nem készült keményfa szegőzések 
voltak.

A használat során száradásból eredő „repe-
dések”, nyikorgásokkal szembesültünk, melyek 
javítása után – tömítőanyag-használattal, szin-
tezések utánállításával – a probléma megszűnt. 
korábban évente újracsiszoltuk és festettük, ez 

talán 3 év óta először lesz az idén, hiszen csak 
3 éves a deszkázat.

rákosa tibor műszaki vezető (Hevesi 
Sándor Színház, zalaegerszeg):
Színházunk megnyitása óta (1983. október) 
padlócsere 1994-ben és 2007-ben volt. Az el-
telt közel 10 év alatt olyan mértékben haszná-
lódott el a padló, hogy a teljes felületét fekete 
balettszőnyeggel vagyunk kénytelenek takarni. 
A  felületi sérülések (repedések, törések, szál-
kásodás stb.) túlnyomó többségét a nagy ön-
súlyú, mozgó-guruló fémszerkezetek, színpadi 
kocsik okozzák, amelyek művészi aspektusból 
szükségesek, de a műszaki és üzemeltetési 
szempontok általában másodrangúak. A  szín-
ház gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a 
padló javítását, a teljes padlócseréhez szük-
séges forrás saját költségvetési pénzből pedig 
lehetetlen. 

Azt tapasztaltuk, a színpadpadló első hibái 
általában az egyéves garanciaidő letelte után 
jelentkeznek. A  folyamatos játszási rend (évi 
kb. 300 előadás és a kapcsolódó próbák) és a 
fokozott igénybevétel miatt 8-10 évente szüksé-
gesnek gondoljuk a cserét.

Megoldások, javaslatok

tompai zsuzsa műszaki vezető 
(Madách Színház):
A megkopott, cserére szoruló 2”-os színpad-
deszkára közvetlenül rátettünk egy 18  mm 
vastag nyírfa, vízálló, csúszásmentes rétegelt-
lemez-borítást.

A rétegeltlemez-borítás alá minden esetben 
padlófóliát kell fektetni, és a lemezeket lamello2 
rögzítéssel kell egymás mellé fektetni. A  leme-
zek színpadhoz rögzítését süllyesztett fejű rozs-
damentes csavarozással kell megoldani. 

ez a megoldás főként azon színházakban in-
dokolt, ahol hasonlóan nagyméretű és tömegű 
gördülő, kocsizható díszletekkel dolgoznak, mi-
vel ennek a felületnek jelentősen hosszabb az 
élettartama, mint a borovifenyő-borítású szín-
padnak. 

előnye:
– nagy terhelhetőség
– hosszú élettartam
– alacsony ár

– részleges csere lehetősége táblánként
–  süllyedőknél, forgónál nem igényel ke-

ményfa élszegést
hátránya:
– kevésbé fúrható
– kemény felület
– festés után csúszhat

kovács Bálint műszaki igazgató 
(nemzeti Színház, Bp.):
hagyományos 2”-os borovifenyő-padlónkkal 
meg vagyunk elégedve. A színpadpadló cseréje 
kb. 7 éves korában volt, tekintve, hogy minden 
évben csiszoljuk és újból felületkezeljük. Tény, 
hogy 7  év alatt annyit kopik, illetve vékonyo-
dik, hogy már nem biztonságos, illetve szintbeli 
problémák is adódhatnak.

A padlócserét – idő hiányában – nem tervez-
zük. Most a más színházakban is használt kopó 
felület (buszpadló3 táblák) felrakását fogjuk 
kipróbálni.

kövesy károly (radnóti Miklós 
Színház):
Súlyos díszletek használatakor, valamint, ha 
„kocsiznak” a színpadon, szokták alkalmazni a 
színpadra terített rétegeltlemez-borítást mint 
kopó felületet. előnye, hogy kemény a felülete, 
nagyobb terheléseket bír ki, mint a fenyő, sérü-
lés esetén elemenként lehet cserélni. hátránya, 
hogy nehezen „fúrható”, a furat helye vissza-
marad, és megemelkedik a padlószint, ami a 

  Graboplast járműipari padló Grabo-Voyage

  Repedések a száradást követően



préselt koptatóréteg,
felületbe ágyazott ásványi réteggel

közbenső réteg

hátoldali réteg

üvegrács-erősítésű réteg

Fo
tó

: p
áS

zt
o

r 
zo

Lt
án



41

színpadi ajtóknál jelenthet gondot. Szokás még 
alkalmazni az 1”-os vastagságú fenyő koptató 
felületet is. ennek előnye, hogy jól fúrható, és 
sérülés vagy elhasználódás esetén csak ezt a 
kb. 2 cm vastag felületet kell cserélni. 

Tendenciák
A klasszikus színpadpadló minden előnye 
mellett – puhább felülete miatt – hamar tönk-
remegy az egyre divatosabb, nehéz, vonszolt 
vagy kerekeken gördülő díszletek alatt. úgy 
tűnik, hogy a megoldást a nagy teherbírású ré-

tegeltlemez-táblák jelenthetik, ekkor azonban a 
színfalfúrót el kell felejteni…

Ma már egyre nagyobb gondot és költséget 
jelent a jó minőségű borovifenyő-anyag beszer-
zése is. ugyanakkor a faanyagok ragasztási 
technológiája segítségével vékonyabb, sokkal 
szilárdabb, az eltérő igényekhez alkalmazkodó 
faanyagszerkezeteket tudnak gazdaságosan 
előállítani. ez a technológia fatakarékos, gyen-
gébb minőségű faanyagot is fel tud használni, 
és az élő fa kedvezőtlen tulajdonságait (vete-
medés, repedés stb.) kiküszöböli.

nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon a 
nagynevű, nagy hagyományokkal rendelkező szín-
padpadlógyártók kínálatában ma már csak szend-
vicsszerkezetű faanyagokat találunk színpadi, bal-
ett-, tánc- és sportpadlók céljára.4 ha szükséges, 
a szendvicspanel legfelsőbb rétege vékonyabb, de 
nagyon jó minőségű – gyakran trópusi – faanyag-
ból készül, általában rugalmas műanyag rétegek-
kel.5 lehet, hogy ez a fejlődés iránya?

köszönet a véleményüket velünk megosztó 
kollégáknak: Bajkó György, illyés ákos, kovács 
Bálint, kövessy károly, pásztor zoltán, rákosa 
Tibor, Tompai zsuzsa. külön köszönjük pásztor 
zoltán fotósorozatát.

-SZJI-

1 A faanyag minősége az MSz EN 1194 és MSz EN 338 szab- 
ványok szerint legalább F56, I. osztályú. (szilárdság C40–C50) 
2 http://www.kentech.hu/lamkotoelem.htm
3 Járműipari padló Grabo-Voyage. http://www.graboplast.
hu/Termekek/Jarmmuipari-padlo.html
4 http://www.buehnenbauwertheim.de/produkte/3s-plat-
ten.html
5 Harlequin Floors S.A., Luxemburg

Meglepő módon két koreográfus osztozott az 
egri Gárdonyi Géza Színház inversedance/fo-
dor zoltán Társulat és a nemzeti Táncszínház 
közös produkciója, a Traviata színrevitelén: az 
első felvonást Topolánszky Tamás, míg a máso-
dikat fodor zoltán koreografálta. két különbö-
ző jellegű, hangulatú felvonás született így, s a 
rendezői stílusváltáshoz igazodott a Mira jános 
tervezte díszlet is.

Az első felvonás a koreográfia lendülete és a 
jelmeztervező papp janó színes, elegánsan já-
tékos kosztümjei révén egy bohém társaság ön-
feledt kergetőzősével indul, majd a „partihan-
gulat” fokozatosan komorul el. A tér két szélén 
fehér oszlopsoron át közlekednek leginkább a 
táncosok, míg a színpadot hátul két – műterem-
lakásokat idéző – megdöntött üvegfal zárja le, 
semleges játékteret teremtve ezzel. A  mozgás 
jól követhető olvasatát adja a zenedrámának, s 
a díszlet ehhez igazodó „tiszta” teret kínál. 

A második felvonásban egy morbid látvány-
elem kerül a térbe: középen díszes csillárok 
között felakasztott férfi babák lógnak le fehér 
maszkák nyitótáncához nyújtva markáns in-
dítóképet, hiszen a játék itt átvált szürrealista 
irányba. A szín fokozatosan sötétül el, s a ko-
rábbi üvegfal is ekkor jut igazán főszerephez 
fodor zoltán és Oláh Sándor fénytervének kö-
szönhetően. A fények leginkább az üvegfal alsó 
celláit világítják meg: a  rozsdafoltos, koszlott, 
időnként pergamenként ható üveg porában-pá-
rájában feliratok, firkák villannak fel, s mögötte 

végig árnyak kavarognak, a súrlófényben kezek 
ütődnek az üveghez. közben egy-egy pillanat-
ra ablakok nyílnak, ahol orgiák eltorzult arcai 
kerülnek premierplán-szerű megközelítésbe a 
hirtelen erős fényeknek köszönhetően. de ez 
az alig észlelhető világ nem tud már betörni az 
agonizáló violetta életébe. 

nagyon hatásos, az egész előadást meghatá-
rozó, annak rendkívüli erőt adó szcenikai meg-
oldásra láthattunk példát, arra, hogy a játékhoz 
egy ideig „csupán” keretet adó díszletfalak ho-
gyan válnak az előadás festői hatású, drámai 
szervező elemeivé.

MIKITA GÁBOR

  Bühnenbau Wertheim 3S-Platten

  Szendvicsszerkezetű padló anyaga

SZCeNIKA

Üveg által homályosan…
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Az üdülő nyári moziját a nyolcvanas évek kö-
zepén alakították át színházzá, ahol önálló 
bemutatók sorát tartották, melyekben a helyi 
kedvencek mellett olyan művészek szórakoztat-
ták a nagyérdeműt, mint psota irén, pécsi ildikó, 
csala zsuzsa, Bodrogi Gyula, csákányi lászló. 
A rendszerváltás után a telket s az épületegyüt-
test visszakapta a görögkatolikus egyház, benne 
diákkollégiumot alakítottak ki, a játszóhelyet 
pedig bérbeadták. 

Tavaly a tulajdonos saját kézbe vette a 400 
ember befogadására képes szabadtéri szín-
házat, többek között azzal a szándékkal, hogy 
az egyház megmutathassa egy másik oldalát: 

nemcsak karitatív munkát végez, oktatási és 
szociális intézményeket működtet, hanem nyit 
a kultúra felé is.

– próbáltam körülnézni, s ez alapján kurió-
zumnak gondolom az ,,Akropoliszt”, másutt nem 
tudok egyházi működtetésben lévő szabadté-
ri színpadról – mondja Makkai lászló atya, a 
kollégium vezetője. – én 2011-től vagyok itt, s 
folyamatosan napirenden volt a kollégiumunk 
udvarán gyönyörű környezetben lévő, nagy ha-
gyománnyal rendelkező színpad ,,újrahaszno-
sítása”, hogy hozzátehessünk egy kis szeletet 
Miskolc kulturális életéhez.

Tavaly a nézőtéri padok és a világítótornyok 
festése mellett a hátsó színpadi vizesblokk fel-
újítását tudták megoldani. idén a június 10-i nyi-
tóelőadás előtt végeznek majd átalakításokat: 
első körben a nézőtéri vizesblokk teljes felújítá-
sát, valamint a színpad korhadt padlózatának 
cseréjét tervezik.

– A szabadtéri színpad felújítása egyelőre a 
lehetőségeink fényében történik, de folyamat-
ban van egy tárgyalás a miskolci önkormány-

zattal – tájékoztat Makkai atya –, s reményeink 
szerint a város fejlesztési tervében is szerepel 
majd a látványos, nagyszabású felújítás, amit 
2020-ig szeretnénk végigvinni. A  nézőtéren a 
padok helyére több néző befogadására alkal-
mas, kényelmesebb lelátós rendszer kiépítését 
tervezzük, melynek köszönhetően többek kö-
zött nagyobb dőlésszögbe kerülnének a székek, 
ami lényegesen javítaná a színpadra történő 
rálátást. A  kavicsos közlekedőrészeken térkö-
veket rakunk majd le. A villamoshálózatot teljes 
mértékben a föld alá akarjuk vinni. A  színpad 
megnagyobbítása is folyamatban van, hiszen 
országos viszonylatban is nagyon kicsike, csu-

pán 7×12  m. ha föltesszük még a hangfalakat 
és a díszleteket, akkor a színészek alig tudnak 
táncolni, mozogni rajta. ez tényleg megoldandó 
feladat, ha nem sikerül a várossal együtt megcsi-
nálni, akkor mindenképpen más lehetőségeket 
keresünk.

Lépcsőzés díszletekkel
A legnagyobb hátránya a színháznak a megkö-
zelíthetőség: minden egyes díszletelemet a be-
járati hosszú lépcsősoron keresztül kell felvinni 
a teherautóról. régen, amikor nem volt ennyire 
beépítve az Akropolisz, akkor a kamion be tu-
dott állni a színpad mögé. Most azonban, hogy 
körbeépült nyaralókkal, ez megoldhatatlan lett, 
s ebből a szempontból minden egyes előadás 
nagyon komoly kihívást jelent. ezért tervbe vet-
ték egy teherlift beépítését is a lenti részen, hogy 
minél kevesebbet kelljen a lépcsőn keresztül pa-
kolni –, ez lesz a következő nagyobb beruházás.  

A technikai eszközpark is bővítésre szorul. 
A hangtechnika terén másfél milliós beruházással 
sikerült beszerezni egy olyan hangrendszert, ami-

vel kisebb előadásokat a szervezők is ki tudnak 
szolgálni: így jelenleg 2-3 fős kamara-előadásokra 
vannak felkészülve térmikrofonokkal, mikropor-
tokkal, keverőpulttal, hangfalakkal. fénytechnika 
terén viszont nem tudtak még előrelépni, többek 
között azért, mert logikusan előbb kell történnie 
a színpad átépítésének, ahhoz igazíthatják majd 
a színpadvilágítás kiépítését. 

A cél egy komplett nyári színház kialakítása: 
szeretnék elérni, hogy a felújítás végére ne csak 
a helyszínt, de minden technikát a szervezők 
adhassanak, szinte csak a díszletet, jelmezeket 
kelljen hozni a fellépőknek.

Műsor a ,,hely szellemében” 
A darabok kiválasztásánál fontosnak tartották, 
hogy a ,,hely szellemiségével” összhangban le-
gyenek – hiszen ez régen a tapolcai apátság bir-
toka volt, de a mai egyházi fenntartás is kötelez 
az igényességre. A  tavalyi sikeres együttműkö-
dés után idén is közösen szervezik a műsort a 
Magyarock dalszínházzal, a komáromi együttes 
repertoárjából válogatnak. utazó társulat révén 
a csapat hozzá van szokva a mostoha körülmé-
nyekhez, s gyakorlottan lépnek túl a nem meg-
felelő technikai körülmények adta nehézsége-
ken – tudtuk meg vizeli csabától, a dalszínház 
rendezőjétől:

– Alapvetően tájelőadásokat játszó zenés 
színház vagyunk: a  magyar zenés színjátszás 
legismertebb műveit állítjuk színpadra, s ezeket 
juttatjuk el az ország minden részére, kiemelten 
kezelve a kistelepüléseket, melyeknek nem biz-
tos, hogy van lehetőségük meghívni egy nagy 
pesti színházat – vagy eljutni oda. így mi fel va-
gyunk szerelkezve, hozzuk magunkkal a techni-
kai eszközöket is. Miskolctapolcán az elsődleges 
elképzelésünk az, hogy úgy osztjuk meg a saját 
felszerelésünket, hogy az alaptechnikát fixen 
beépítjük egész nyárra, amihez csak a speciális 
pluszeszközöket (füstgép, plusz led-es lámpák) 
hozzuk át. de az igazán optimális megoldás az 
lenne, ha kiépülne egy olyan kiszolgáló géppark, 
amivel az alap-színpadvilágítást (front-, gégen-
világítást) meg lehet oldani, amit aztán könnyen 
tudunk extrém dolgokkal kiegészíteni. 

Az együttes vezetője szerint nagyon jó a 
közös gondolkodás, ami nemcsak a műsor ki-
alakításában – egy itt tartandó ősbemutató 
létrehozásában –, de a játszóhely technikai új-
jászületésében is érvényesülhet.

MIKITA GÁBOR

SZABADTÉRI SZÍNPADOK...

Megújulóban Miskolc ,,Akropolisza”
A miskolciak s a miskolctapolcai nyaralók közkedvelt nyári színháza az Akropolisz Szabadtéri Színpad, amely néhány évre 
elcsendesedett. Tavaly viszont újra megnyitotta kapuit a játszóhely, s kezdetét vette egy nagyszabású megújulás.

  A nézők a tervek szerint jövőre talán már megújult nézőtéren ülnek
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ebben az évben is volt mit megnézni! Szinte 
már természetes, hogy az indulás napján szép 
számban összejönnek a lelkes kiállításlátoga-
tók a cégünk telephelyén. régóta szokás, hogy 
nagyobb társaságban megyünk a kiállítást meg-
nézni. közös utunk közös szállodába vezet. Az 
Aschaffenburgi hotel hosszú-hosszú idő óta 
stabil alapot biztosít a kiállításlátogatásokhoz. 
A  közel 800 kilométer megtétele társaságban 
sokkal jobb. Az út során megszokott helyeken 
van mindig a pihenő. utazás közben kis csapa-
tunk legnagyobb örömére másik kiinduló állo-
máshoz tartozó kollégákkal is összefutottunk, 
akik szintén a kiállításra siettek. jóleső dolog 
az országtól távol ismerősökkel összefutni egy 
út menti parkolóban. néhány szóban minden-
ki elmondja, mit vár az idei évben a kiállítástól, 
majd búcsú, és indulás tovább. Másnap korán 
felkerekedtünk, és beautóztunk a városba, a 
kiállításra. itt kiderült, hogy nemcsak az idő-
pont változott, hanem a helyszín is. A  frank-
furti vásárváros folyamatosan fejlődik, szépül, 
megújul. A prolight + Sound három pavilonban 
terült el. Megérkezésünk után rövid úticél-fel-
mérés, és indultunk is bejárni a kiállítást. 

Ami azonnal kiderült, hogy már szinte min-
denki csak led fényforrással igyekszik egyre 
hatékonyabb lámpákat készíteni. Több-keve-
sebb sikerrel. nagy általánosságban elmondha-
tó, hogy komoly fényerővel rendelkeznek már a 
led lámpák, de a színekkel való régóta fennálló 
hiányosságukat csak keveseknek sikerült megy-
győzően megoldani. Az Osram standján csak 
a legkorszerűbb fényforrás-fejlesztési irány-

vonalak kaptak helyet. kiállították a legújabb 
kisülő lámpákat, projektoros fényforrásokat és 
led chipeket. végre kaptunk egy kis ízelítőt a 
fejlesztés alatt álló lArp fényforrás képessé-
geiből. egy-két éve már terjednek mindenféle 
pletykák a lézer fényforrások közelgő hódítá-
sáról, meg persze a meseszerű teljesítményről, 
amit el lehet velük érni. nos, valóban, a hír igaz! 
ha elkészül ez az ígéretes fényforrás, akkor 
valószínűleg új alapokra helyeződik az egész 
show-világítás. (1.  fotó) A  mellékelt képen a 
fényforrás demó darabját láthatjuk működés 
közben. A  kilépő csóva már szinte a Google 
fordító igazát bizonyító gerenda, mert olyan 
tömör és erőteljes, hogy akár végig is lehetne 
rajta sétálni. persze ez a fejlesztés a clay paky 
/By Osram Business/ szoros együttműködésé-
vel történik, aminek legjobb bizonyítéka az első 
lArp fényforrásos termék kezdetleges prototí-
pusa, a clay paky larpy munkanevű égbevilágí-
tója. ha ez valóban megvalósul, akkor búcsút 
mondhatunk a több kilowattos Xenon égbevi-
lágítóknak. Mint a mellékelt kép (2. fotó) is jól 
bizonyítja, „az oroszok már a spájzban vannak”. 
ennyi fénnyel mindent meg lehet csinálni. Még 
folynak a fejlesztések, de amit láttunk, az több 
mint ígéretes! 

persze ettől az élet még nem állt meg. Szin-
te minden gyártó hozott ki valami új terméket, 
mert hát frankfurt az mégiscsak frankfurt. 
A  40  éves clay paky a Scenius 1400 család 
legújabb tagját, a profile-t mutatta be (3. fotó), 

valamint a Mythos fényerejéhez méretezett de-
rítőlámpát, a hepikost és egy teljesen új (régi) 
alapra épített led rivaldát, a SharBart, ami 
2°–40° zoomolható, dupla tükrös kialakítású, 
pan és Tilt irányban is mozgatható új, látvá-
nyos effekt. A többiek kissé lemaradva követik 
a nagy márka fejlesztéseit. A  dTS bemutatott 
egy 440-es fényforrású kis forgó fejes multi, 

PROLIGHT + SOuND 2016

Frankfurt! 
2016. április 5–8.

Idén alaposan átszervezték a legnép-
szerűbb show-technikai kiállítást. 
Legfontosabb változás, hogy a Prolight 
+ Sound kinőtte a Music Messe által 
kínált kereteket, és idén először önálló 
rendezvényként került a naptárba. Bár 
nem vesztette el teljesen a kapcsolatot a 
zenei világ legnagyobb európai esemé-
nyével, mert a két esemény egy teljes 
hetet ölel fel néhány napos átfedéssel. 
Az első napok elsősorban a világítás- 
és látványtechnikai gyártók és cégek 
újdonságainak és eredményeinek 
bemutatására hivatottak, bár látható-
ak a hangosítási és színpadtechnikai 
kiállítók is.

  1. Osram LARP

  2. Clay Packy Larpy

  4. DTS Katana

  5. Martin Axiom Hybrid

  3. Clay Packy Scenius család

 6. Martin Rush MH7 Hybrid
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vagy másképp hibrid lámpát, a core-t, és egy 
remekül sikerült új rivaldát, a katanát. (4. fotó) 
A Martin és a robe szintén ezt az irányvonalat 
követi. Martinék az Axiom hybrid 440-est (5. 
fotó) és a rush Mh7 hybrid 250W-ost mutat-
ták be (6.fotó), mindkettő Osram fényforrású 
multifunkciós Wash/Beam lámpa. Szóval, most 
a kisméretű projektorizzós lámpák korát éljük. 
Természetesen erős led körítéssel. A  körítést 
az Ayrton cég prezentálta leglátványosabb mó-
don. A  francia gyártó elsősorban a kengyelbe 
rakott led paneljeivel pakolta tele a bemuta-

tóteret, és ezekre alapozva állított össze lát-
ványos bemutatót. A Magicpanel fX (7.  fotó), 
a Magicdot-XT (8.  fotó) és a WildSun S25 
(9.  fotó) az előző típusok továbbfejlesztett, 
erősebb, jobb led-del szerelt változatai. Be-
mutattak még nagyobb pixelsűrűségű új típust 
is, a MagicBurst panelt (10. fotó), valamint az 
Alienpix-rS (11. fotó) összeállítást, ami a Magix-
dot alapjaira épített több önálló fényforrásos 
effekt. A cég ismét bebizonyította, hogy renge-
teg eszközzel valóban könnyű látványos show-t 
csinálni, amely ezáltal kellő képen mutatta be 
az újdonságokat. láttunk még a spanyolviaszt 
idéző egyszerű és mégis nagyszerű megoldá-
sokat is, (12.  fotó), amikkel az érzékeny forgó 
fejes lámpákat lehet az időjárás viszontagsá-
gaitól megvédeni. persze kérdés, hogy kis ha-
zánkban ki fog ilyen átlátszó műanyag vödröt 

vásárolni drága pénzért, mikor hasonlót itthon 
is lehet fillérekért kapni. igaz, kevésbé átlátszó, 
de ki akar a hídról felfelé az égbe világítani? Az 
eTc ismét frissítette a fényszabályzópult-pa-
lettáját, ezúttal a Smartfade családban újított 
jelentőset. A régi Ml pultot cserélte le egy érin-
tőképernyős, áttekinthetőbb és egyszerűbb kis 
eszközre. láttuk még, hogy a robert juliat-t is 
elérte az új idők szele, mivel új led fényforrá-
sos, roxie névre keresztelt fejgépet mutattak 
be. (13.  fotó) A  300  W-os fehér fényforrásos 
gép 11°–20° nyílásszöggel a kisebb klubok és 
stúdiószínházak ideális fejgépe lehet. készítet-
tek egy új led-es dAliS névre keresztelt hori-
zontlámpát is, ami aszimmetrikus refraktorok 
segítségével 8 szín színkeverésével, magas fé-
nyerővel színezi a háttereket. (14. fotó) Az MA 
is kitett magáért, mert a népszerű GrandMa és 
az immáron kétéves dot2 támogatására saját 
márkanévvel ellátott network switchet mutatott 
be, (15.  fotó), ami természetesen portonként 
menedzselhető, és a saját kommunikációra op-
timalizált eszköz. lehetne még órákig sorolni, 
mi mindent lehetett még látni a kiállításon, de 
aki egy kicsit jobban érdeklődik az új eszközök 
és lehetőségek iránt, próbáljon meg jövőre sze-
mélyesen ellátogatni a legnagyobb európai vilá-
gítástechnikai seregszemlére. 

Az idei kiállítási túra sok tanulsággal és feldol-
gozásra váró élménnyel szolgált, és megmutatta, 
hogy ha a nagy halak megeszik is a kicsiket, nem 
biztos, hogy ez akkora probléma. erre talán jó-
nás legendája méltó hasonlat lehet, mert bár a 
„hal” ugye felfalta a fickót – bár nem véletlenül, 
és nem az éhség csillapítása miatt –, de a „költ-
ségmentes” utazás előnyös és rendkívül gyümöl-
csöző eredményt hozott mindenki számára.

JeRZSA ATTILA és KeLe GÁBOR

  12. Egyszerű, mint a spanyolviasz

  13. Robert Juliat Roxie fejgép

  14. Robert Juliat LED-es DALIS horizontlámpa

  15. MA Network Switch

  8. MagicDot-XT

  10. MagicBurst

  11. AlienPix-RS

  9. WildSUN 525

 7. MagicPanel Fx



ADAM Audio A77X
A Sound On Sound Magazin szer-
kesztőitől és olvasóitól az AdAM 
Audio A77X kapta 2016 legjobb 
stúdiómonitorjának díját, melyet 
januárban a nAMM Show-n adtak 
át Anaheimben, kaliforniában. Az 
AdAM Audio monitor-hangsugár-
zói már több SOS-díjat nyertek az 
elmúlt években, például az f7 és 
az A7X volt a legjobb stúdiómo-
nitor 2012-ben és 2014-ben. Az 
AdAM hangsugárzók sikeréhez 
nagyban hozzájárul az utolérhe-
tetlen X-ArT magassugárzó, ami-
nek különböző típusait használják 
az összes hangsugárzójukban. 
2016. február elsejétől az AdAM 
Audio többi hangsugárzója is 
megtalálható a chromasound kft. 
portfóliójában, és megvásárolható 
viszonteladóinknál.

Bővebb információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu

DiGiCo S21 és Dante
A kompakt diGico S21 keverő-
pulthoz immár elérhető dante 

bővítőkártya is! A keverőpult új 
szoftvere lehetőséget ad „virtuális 
hangbeállás” elvégzésére, azaz 
a kártya mind a 64 csatornáján 
keresztül készíthető felvétel dvS-t 
használó számítógéppel, majd 
ezek a sávok visszajátszhatóak az 

„élő” bemenetek helyett. A keverő 
flexibilitását jellemzi, hogy a másik 
bővítőkártya helyének kihaszná-

lásával még egy digitális stagebox 
is csatlakoztatható hozzá, sőt a 
dante hálózaton keresztül például 
focusrite rednet előfok(ok) jelét 
is képes fogadni.

Bővebb információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu

electro-Voice ND 
mikrofonszéria
új mikrofonszéria piacra dobását 
jelentette be az electro-voice. Az 
nd család képes ellátni a színpadi 
mikrofonozás minden feladatkö-
rét, azaz a négy különféle dinami-

kus énekmikrofon mellett – amiből 
az egyik kimondottan a nagyon 
hangos színpadokra lett tervezve 
– találhatunk egy nagyméretű, 
irányítható fejű dinamikus hang-
szermikrofont, ennek kisméretű 
testvérét praktikus dobkávára 
pattintható kengyellel, egy 144 dB 
hangnyomást is elviselni képes 
lábdobmikrofont és egy szintén 
egyedülálló mozgatható fejjel ren-
delkező, kis membrános konden-
zátormikrofont.

Bővebb információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu

Stealth Core2 bővítés a DiGiCo 
SD pultjaihoz
Az összes Sd-felhasználó számára 
elérhetővé vált az a bővítés, ami a 

diGico pultok teljesítményét mind 
csatornaszám, mind funkciók 
tekintetében új szintre emeli.

TeCHNIKAI ÚJDONSÁGOK
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A gyártó előrelátásának köszön-
hetően az újragondolt programkó-
dok a jövőbiztos hardveren olyan 
távlatokat nyitnak, amivel nagyon 
egyszerű lesz az élvonalban 
maradni.
A Stealth core2 újdonsága példá-
ul, hogy az Sd7 teljes processzá-
lási csatornaszáma 600-ra ugrik, 
természetesen 96 khz-en, renge-
teg forradalmian új szolgáltatás-
sal, az Sd9 bemeneti csatornaszá-
ma 48-ról 96-ra nő, megtartva a 
96 khz-es mintavételezést, de az 
új programkód növeli a felhaszná-
lói élményt is, és nagyobb procesz-
szálási teljesítményt és új grafikus 
felületet nyújt. ez csak néhány a 
számos példa közül.

További információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu

Robe ROBIN Parfect széria
A led-es technológia már minden-
hol megvetette a lábát, így a robe 

is szükségét látta, hogy készítsen 
egy minőségi led-es pAr lámpa-
családot. A parfect széria sikere 
pont ezen alapszik, megbízható, 
nagy fényerejű, kicsi, kompakt és 
mégis versenyképes az ára. 
Parfect 100 RGBW: A legelső 
modell volt, 12 db 15W-os rGBW 
multichip led-et tartalmaz. ho-
mogén képe, erőteljes, vagy akár 
pasztell színei, csendes működése 
és variálható előtétlencséi miatt 
hamar sikeressé vált a piacon.
Parfect S1: ebben a változatban 
egy 140 W-os cOB fehér led 
van, melyet hideg- és meleg fehér 
változatban lehet rendelni. 23°-os 
nyitásszöggel készül, de diffú-
zorokkal lehet tovább nyitni ezt, 
akár 40°-ig is, vagy szűkíteni 10°-
ra. Gyárilag jár hozzá a fóliatartó 
és a terelőlemez is. ideális utódja 
lehet a 750 W-os fém-halogén, 
vagy akár a 1000 W-os halogén 
lámpáknak.

Parfect SB1: Az SB1 verzió ugyan-
azt tudja, mint a sima S1, csak 
nincs dMX vezérlés. A hátulján ta-
lálható egy gomb és egy tekerhető 
potméter, amivel be lehet állítani 
a kívánt fényerőt, majd a gombbal 
menteni azt. így áram alá helyezve 
ezt az értéket tartja az eszköz. 
ideális lehet fotóstúdiókba, kisebb 
installációkhoz, vagy minden 
olyan felhasználáshoz, ahol nincs 
dMX hálózat.

Robe ROBIN DL7F Wash
frankfurtban bemutatta a gyár 
a dl széria legújabb tagját, a 
dl7f Wash lámpát. A spot után 
elkészült a derítő, amivel kompro-
misszumok nélkül használhatunk 

led-es lámpát színházi környe-
zetben. főbb tulajdonságok: 800 
W-os 7 színből álló led chip, 
zoom 8-65° fresnellel, 7-62,5 pc 
lencsével, cri min 90, cMy/rGB/ 
7színes keverés, cTO 2700-8000 k, 

motoros belső terelőlemezek, 
Scrim modul (homogenitás sza-
bályzás), 2 cserélhető frost, eMS 
stabilizátor.

További információk:
WWW.AVLTRADe.Hu

TeCHNIKAI ÚJDONSÁGOK
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Az együttes egy magas emelvényen, baloldalt 
áll a színpadon – hangpróba. A hátsó színpa-
don egy nagy videofal áll. Ma este a dortmundi 
színházban A show című darabot játsszák, kay 
voges, a dortmundi intendáns produkcióját. 
A darab egy nagy tévéshow ürügyén a fogyasz-
tói társadalom fásultságát, egoizmusát és kímé-
letlenségét mutatja meg. A színpadon a stúdió 
képe jelenik meg show-lépcsővel, filmvásznak-
kal, beszélgetőkanapéval és együttessel. A han-
got tekintve három szint van: az együttes, a szí-
nészek mikroporttal és a film hangja. 

lammersdorf három éve vezeti a dortmun-
di színház hangrészlegét. 2007-ben érkezett a 
dortmundi csapathoz. régen leginkább han-
geffekteket csináltak, mondja, ami kicsi, de 
finom munka volt. egy napig zajlott az össze-
állítás, és este pedig az előadást kellett vinni. el-
vétve mikrofonokat is használtak a színpadon, 
és a musicalek voltak a hangtechnikát tekintve 
a legigényesebb produkciók. „és akkor megér-
kezett kay voges”, meséli lammersdorf. Azóta 
minden megváltozott, ugyanis a hangtechnikát 
integrálta a darabokba.   

Paradigmaváltás
dortmundban egy új művészeti vezetőhőz köt-
hető a hangtechnikához való viszony változása. 
néhány éve azonban egyfajta paradigmaváltás 
figyelhető meg a színházaknál a hangtechnika 
tekintetében. A hangot nem elektroakusztikai-
lag továbbítják annak érdekében, hogy akuszti-
kailag optimálisan leadják, hanem az elektroa-
kusztikus hang a rendezés, a művészi kifejezés 
részévé vált. 

ezenkívül a film mint színpadi médium is 
megjelent. így egyre gyakoribb jelenség, hogy 
a színházak videotechnikusokat alkalmaznak. 
néha a világításhoz sorolják őket, máskor a 
hanghoz, és igen ritkán van saját videorészleg, 
mint a dortmundi színháznál. A  média meg-
változott színpadi használatával növekedtek a 
hangrészleggel szemben támasztott elvárások 
is. egyrészt többrétű szakmai tudásra és ké-
pességekre van szükség ahhoz, hogy a képet 

és a hangot összeillesszék. Másrészt viszont 
az egyes szakterületek túl komplexek ahhoz, 
hogy jó eredményt lehessen elérni. így például 
Gertfried lammersdorf a rendezvénytechniku-
si szakmát is kritikusan szemléli: „A fiatalokat 
kiképzik előadóművészeti technikussá, fog-
lalkoznak világítással, színpaddal és hangosí-
tással. Mindhárom terület annyira komplex, 
hogy három év után a tudás a három szakmát 
illetően már elavul, nem tekinthető átfogónak, 
és alapvetően a kielégítő gyakorlati tudás sem 
szerezhető meg.” Azonban minden munkatársa 
dolgozott már hangstúdióban, és gyakorlati ta-
pasztalatot szereztek.

Az analóg hallást megtanulni
lammersdorf annak a hangtechnikusi generá-
ciónak a tagja, akik még analóg kezdték, és a 
digitális technikát a kezdetektől megtapasztal-
ták. visszatekintve azt mondja, hogy az ana-
lóg vágás a legjobb vágóiskola, mert komplett 
hangszabályozó nélkül kell dolgozni. A zenevá-
gásnál hallani kell a harmóniát is annak érdeké-
ben, hogy egy dalban nehogy hirtelen a rossz 
hangnem moduláljon.  

lammersdorf egy együttesben játszott, mi-
előtt a hangstúdióba került. Ott több műfajban 
mozgott, hallotta és keverte a hangot és az 
effekteket filmnél és hangjátéknál, dzsessz, pop 
és klasszikus műfajokban, egészen a kabaréig. 
A  további meghatározó mérföldkövek a musi-
calek voltak, olyan nagy állomásokkal, mint a 
Szombat esti láz a kölni Musical dome-ban 

vagy a Ludwig füssenben. eközben még egy 
elektrotechnikusi diplomát is szerzett.

különösen a musicaleknél szerzett tapasz-
talatot értékeli nagyra lammersdorf: „Amikor 
egy nemzetközi musicalt kell keverni, akkor 
minden hónapban megjelenik valaki, belehall-
gat és korrigálja a hangzást.” ezért gondolta ő 
is, hogy a színházi hang nem annyira igényes, 
mint egy élő musical keverése. „itt pedig most 
minden van, és minden új. időközben minden 
területen együtt kell gondolkodni, művészileg 
és műszakilag, méghozzá profi szinten.”

A hangtechnikával szemben támasztott elvá-
rások az elmúlt években folyamatosan nőttek. 
kezdődött számos bejátszással, és utána ibsen: 
Nóra című darabjának rendezésénél volt elő-
ször élőben filmbejátszás kívülről a színpadra. 
itt egy kameramikrofonnal kellett dolgozni, és 
a technikusoknak meg kellett tanulniuk kézileg 
előrelátóan szabályozni. A Mester és margaré-
ta darabnál aztán egy együttes is megjelent a 
színpadon. időközben pedig a dortmundi szín-
háznál a filmhang, mikroportok és kézi mikro-
fonok hangtechnikai berendezései alapfelsze-
reltséggé váltak a színpadon. új beszerzés egy 
Sennheiser adó-vevő berendezés és a kicsi d&b 
line-array rendezők. nincs sok pénz, ezért az új 
és a régi egymás mellett működik. 

Szinkronizálás SMPTe timecode-dal
fél éve a hangtárnak négy munkatársa van, 
hárman közülük állandó szerződéssel, valamint 
két éve létezik egy saját videorészlegük is. ko-

HANGTeCHNIKA

Mi a helyzet a színházi hanggal? 
A hangtechnika integrálása a színművészetbe1

„A hangtár műszaki és kreatív tudást nyújt annak érdekében, hogy a rendező csipegethessen belőle” – mondja Gertfried Lam-
mersdorf, a Schauspiel Dortmund színház hangtárának vezetője. Számos produkcióban újra- és újraértelmezik a technika és 
művészet viszonyát. Sok produkció ma már technikailag nagy ráfordítással készül, de hogyan fejlődött a színházi hang?

1 A Büchnentechnische Rundschau 2016. 1. sz. 22–24. olda-
lán megjelent cikk magyar nyelvű másodközlése.

  Hangszintek együttessel, színészekkel és filmhanggal. Az elektroakusztikus hang a rendezés művészi eszköze
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rábban dortmundban a videorészleg a hangtár 
alá tartozott. egy olyan produkciónál, mint 
A show, a videorészleg három munkatársa mű-
ködik közre, ugyanis kezelni kell az élő kamerá-
kat, a képkeverőt és a bejátszót. 

A dortmundi színház a resolume nevű video-
szoftvert használja. A  show-nál élő kameraké-
peket vetítenek a színpadi vásznakra, és előre 
felvett bejátszásokkal kombinálják. A  vetítés-
technikát a hátsó színpadra telepített képren-
dezővel irányítják. A hangot az SMpTe időzítő-
vel szinkronizálják a képekkel. Az SMpTe egy 
nemzetközi timecode-szabvány a „Society of 
Motion picture and Television engineering”-től. 
Az időmeghatározás nyolcjegyű abszolút idő-
beállítással történik, amit további frame-ekre, 
keretekre osztanak (h:m:s:ff). Az egyik készülék 
masterként működik, és az adja ki az SMpTe 
timecode-ot, amit az alárendelt gépek követnek. 

Gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat
időközben műszakilag nagyon komplex felada-
tokat kell kezelni. A művészeti vezetés elvárásai 
egyre magasabbak. régen a hangosító kollégák 
távközlési technikusok voltak, együttesnél szer-
zett zenei gyakorlattal. Továbbra is hasznos a 
többéves hallástapasztalat, a magabiztos ké-
szülékkezelés és az a képesség, hogy a hanggal 
dramaturgiailag tudjunk bánni.

fontos, hogy legyen elegendő számú ember 
a hanghoz és képhez, és hogy a videorészleget 
ne rendeljék a hangtár alá, mert a színpadon ma 
már számtalanszor használnak videót. emellett 
le kell gyártani a trailereket az internetre vagy 
az éves visszatekintést, és a próbákon is ott kell 
lenni. probléma esetén a hangot egyszerűen 
hátra sorolják. „ezt hallani”, mondja lammers-
dorf. Azonban azt is megjegyzi azonnal, hogy 
a zene – internetről mp3 formátumban történő 
letöltése – nem fejleszti az emberek hallását. 
javasolja a klasszikus zene és dzsessz hallgatá-
sát, természetesen élőben is, annak érdekében, 
hogy egyáltalán kifejlődjön a megfelelő hallás a 
zene és hangszerek strukturáltságához, és hogy 
egybecsengésüket érzékelni tudjuk. „ezt csak a 
gyakorlatban lehet megtanulni.” A  dortmundi 
színházban a hang a digital-Audio-Workstation 
pro Toolst használja, az Ableton production 
szoftvert és a digi-co keverőket. ezek a konzo-
lok jól használhatóak programozásnál, a külön-
böző pulthelyzeteket áttekinthetően lehet be-
hívni, és a bejátszásokat Midi által szabályozni. 
vendégek számára is gyorsan áttekinthető és 
kezelhető a pult. régen a keverőpultok mind 
egyformák voltak, és az analóg pultok már a 30. 
generációnál tartanak. A  digitális pultok még 
nem érték el ugyanezt a szintet, mondja a dort-
mundi hangtechnikus. finom beállításokhoz ter-
mészetesen el kell mélyedni a pultban. „Mindig 
vannak beállítások, amelyek megkönnyítik az 
életet, de azokat általában meg kell keresni.” 

Generációs konfliktus
lammersdorf a hangtechnikusok azon generá-
ciójához tartozik, akik a stúdiókban megfigye-
lőként és hallgatóként kezdték, és „éjjel oda-
lopóztak a pulthoz, hogy gyakorolhassanak”. 
időközben a technika nagyon komplex lett. 
hihetetlenül segít, ha a programozás egyben 
hobbi is, és ésszerű számítógépes struktúrákat 
tud valaki építeni. A különbséget a fiatalabb és 
idősebb munkatársak között a művészi olda-
lon is meg lehet figyelni. A tapasztalt rendezők 
megbíznak a műszaki tárak tudásában és ké-
pességeiben. A fiatalabbak időközben maguk is 
tudnak mindent, meséli lammersdorf, de kihal-
lani az iróniát. néha már a próbaszínpad is úgy 
fel van szerelve, mint a normál színpad, ekkor 
azért felmerül benne, hogy a darab kidolgozá-
sához szükség van-e erre.

Számára viszont természetes, hogy a művé-
szek elképzeléseit a lehető legjobb megoldások-
kal valósítja meg. követni kell a rendezést és a 
rendező ötleteit, és eközben a hang minden 
további nélkül kialakíthatja saját dramaturgiai 
hatásait is. Az ünnepi produkció egyik jelenete 
például a színészek, videó, hangosítás és a vilá-

gítás közös együttműködéséből született. Mind 
a négy szakma tolta a másikat, és ebből alakí-
tották ki a jelenet dramaturgiáját. 

új fejlemény, hogy a digitális és analóg tech-
nika viszonyát újragondolják. ismét van egy 
trend az analóg megoldás felé. „ennek csak 
akkor van értelme, ha jól is hangzik”, véli lam-
mersdorf. de időközben már a tudás is hiány-
zik. Alapdolgok – mint kalibrált hangszínek, 
egyeztetés lehallgatási helyzetekről és a zenei 
műveltség – már nem természetesek. „A hallás 
– nem tudom, hogy meg fog-e maradni. de le-
het, hogy az emberek elérnek egy olyan pontot, 
amikor már nincs tovább, és akkor megint zenei 
tapasztalásra lesz szükségük.”

A pozitívum ebben a pesszimista felhangban 
bizonyára az, hogy a hallás művészete ismét 
középpontba kerül. egy intuitív módon kezel-
hető technika bizonyára fejleszti a produkció 
művészi hatását is. Most arról van szó, hogy a 
hallás minden erényét meg kell tartani, és az új 
műszaki fejlesztéseket nem csak a színpadmű-
vészet számára kell hasznosíthatóvá tenni.    

ANTJe GRAJeTZKy

  Élő kamerakép, videobejátszás és élő hang. Minden elemet SMPTE kóddal szinkronizálnak

  A hang és a videofelvétel a szereplőkkel sajátos dramaturgiai hatásokat hoz létre
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Dani, mikor fogalmazódott meg ben-
ned a gondolat, hogy a hangmérnöki 
hivatást válaszd?

1982-ben, Békéscsabán születtem. egyházi hát-
térrel nőttem fel, sokat jártam a szüleimmel és 
testvéreimmel a békési baptista gyülekezetbe, 
ami az ország egyik legnagyobb gyülekezete. 
Az imaházban már akkor teret kaptak a modern 
zenei irányzatok is, ahol főleg előadásokat han-
gosítottunk és rögzítettünk. Az általános iskolai 
tanulmányaim mellett tíz évig jártam zeneisko-
lába is, tenorkürt szakra, és a városi fúvószene-
karban játszottam. A középiskolát Békéscsabán 
végeztem, elektrotechnikai szakközépiskolában 
érettségiztem, majd elektrotechnikai techniku-
mot is végeztem. Már a középiskolai évek alatt 
megismerkedtem a hangosítás rejtelmeivel. ezzel 
kapcsolatban volt egy meghatározó élményem: 
egy békési republic-koncerten valahogy a keve-
rőpult környékére keveredtem. nemes laci bácsi 
keverte a koncertet, én meg tátott szájjal lestem, 
ahogy dolgozik. nagyon megérintett az élmény, 
ezután kerestem, hogyan kapcsolódhatnék be én 
is ebbe a szakmába. Az elektronikai és a zenei ta-
nulmányok együtt nagyon sokat segítettek, mert 
úgy gondolom, a hangmérnökséghez ezek együtt 
elengedhetetlenül szükségesek. Teltek-múltak az 
évek, és egy idő után rá kellett ébrednem, hogy 
ez már nem hobbi, hanem hivatás, így kerültem 
az Octopus Multimédia intézetbe, ahová két évig 
jártam, ott szereztem hangmester-hangtechni-

kus végzettséget. Megismerkedtem a mostani 
cégem tulajdonosával, Szatmári lászló Szatyi-
val, elkezdtem nála dolgozni. itt találkoztam újra 
nemes laci bácsival, aki lejárt hozzánk Békésre, 
és mindent megtanított az alapoktól kezdve. jól 
emlékszem, amikor ketten hangosítottunk egy 
rendezvényt, és választani kellett, ki keveri a 
frontot, ki a monitort. én kerültem a frontra, na, 
akkor berezeltem rendesen, mert ha hibázok, ak-
kor laci bácsi biztos agyoncsap egy mikrofonáll-
vánnyal. nagyon kemény kézzel nevelt, amiért 
én roppant hálás vagyok neki! 

Gyulai Zsolttal korábban többször is 
volt alkalmam együtt dolgozni, ám ak-
kor nem volt idő arra, hogy kifaggas-
sam, hogyan került erre a pályára. 

1973-ban születtem, kellemes, nyugodt családi 
élet volt jellemző a gyermekkoromra, szép nagy 
családban nőttem fel. édesanyám és ikertest-
vére a Magyar rádió Gyermekkórusában éne-
keltek, édesapám zenekarban dobolt, a zenei 
indíttatásom tehát adott volt. 

Miért éppen a gitárt választottad?

nos, ki kellett egészíteni a házi zenekart. ráadá-
sul gitározni olyan menő, ki ne szeretne? közben 
elkezdett érdekelni a zongorázás is, ha már úgyis 
volt otthon egy pianínónk. Számítástechnikai és 
gépészeti technikumban érettségiztem, és a kö-

zépiskola vége felé érkezett a hír, hogy az Asto-
riánál megnyílt az Atlantis yamaha hangszerbolt. 
elmentem megnézni a boltot, és addig-addig jár-
káltam be hozzájuk, míg megkérdezték, lenne-e 
kedvem ott dolgozni. nos, volt! Az lett az első 
munkahelyem. Aztán úgy alakult, hogy átcsábítot-
tak az Apple első hazai szervizébe. Az Apple révén 
rengeteg kapcsolatra tettem szert, és a számítás-
technikai vonal nagyon megerősödött nálam. így 
kerültem a Gramy Stúdióba. ez az időszak még 
éppen az analóg korszak végére datálódik, ana-
lóg pultokon kevertünk és szalagra rögzítettünk, 
aztán ezt hirtelen kiváltotta a digitális korszak. 
közben folyt a zenélés, jött a Bulldózer, később 
a not for Sale zenekar. A Bulldózerrel felvettünk 
egy lemezt a Bizarr Stúdióban, ott Tőzsér Attilá-
val dolgoztunk, akitől lehetett kérdezni, nagyon jó 
kapcsolatba kerültünk, tőle sokat tanultam. 

Élő koncerteket is keversz, ami nem 
annyira jellemző, hogy valaki stúdió-
ban és koncerteken is a pult mögött 
foglal helyet. ez nálad hogyan alakult?

Teljesen más munkamódszert igényel a két 
munkaterület. A  stúdióban mindenre jut idő. 
Sokat dolgoztam Miklós Tiborral, aki rengeteg 
musicalt írt, többek között a freddie Mercury 
életét feldolgozó Egy bohém rapszódiája címűt, 
amit velem vett fel, és beszélgettünk, hogy a 
Margitszigeten színpadra állítja. Megkérdezte, 
mi lenne, ha én keverném az előadást, miután 
minden hangját ismerem. Mondtam, hogy az 
egy másik szakma, de vágjunk bele. ez az indu-
lás annyira megszerettette velem az élő hangosí-
tást, hogy megpecsételte a sorsomat, bár nekem 
továbbra is a stúdió az igazi „otthoni” pálya.

Dani a Szatyi Stage Team, Gyuzsó a 
Silent Session Produkció munkatársa. 
A „The Voice – Magyarország hangja” 
című televíziós produkcióban ért össze 
a tevékenységetek, amely az egyik leg-
nagyobb hazai kereskedelmi csatorna, 
a TV2 első HD felbontású műsora volt 
2012-ben. Hogyan készültetek fel erre?

dani: – Az volt a megszokott régebben, hogy az 
összes bejövő jelet analóg splitterrel osztották 
szét, és minden egyes csatorna analóg szétosz-

PR

Roland-kaland a televízióban
Igaz, ami igaz, a kaland csak számomra volt az, ugyanis a TV2: A nagy duett című produkciójának próbáján jártam, hogy 
találkozzak Gyulai Zsolttal és Tóth Dániellel, akik összeszokott párosként dolgoztak a keverőállásban és a vezérlőben azért, 
hogy a műsor hangja a tőlük megszokott maximális minőségen szólaljon meg a stúdióban és a tv-készülékeken. A beszélgetés 
a pályafutásuk felelevenítése után egy jó kis közös szakmázásban teljesedett ki.

  Gyulai Zsolt   Tóth Dániel



tással jutott el a különböző munkaterületekre. 
A Voice-ban valósult meg először egy teljesen 
digitális jelszétosztási rendszer, így kiküszö-
böltünk mindenféle felesleges Ad konvertert 
és egyéb zajforrást, késést vagy bármit, ami 
a végleges adás hangját zavarhatná. Gyuzsó 
ugyan azt a digitálisan szétosztott jelet keverte 
a tv-hangnak, mint amit én kiküldtem a stúdió-
térbe és a monitorokba, fülmonitorokba.

Gyuzsó: – kialakult egy olyan ethernet-alapú 
hálózati rendszer és eszközpark, ahol egy bedu-
gott mikrofon minden munkaterületen digitáli-
san úgy jelenik meg, hogy mindenfelé szabadon 
dolgoznak a munkatársak. ez a roland reAc 
rendszere, amely nagyon nagy szabadságot 
biztosított nekünk a kimenetek, keverőpultok, 
a monitorrendszer és a kommunikáció felhasz-
nálhatósága szempontjából.

első hallásra a Roland keverőpultjai 
igen meglepőek a Broadcast-területen. 
Mi indokolta a választásotokat, hogy 
nem a klasszikusnak mondható Broad-
cast-pultok rendszerében gondolkod-
tatok? 

Gyuzsó: – A roland rendszer létjogosultsága 
abban állt, hogy a gondolkodása egyértelműen 
az élő zenei feladatok ellátására épül. A zenei 
feladatok elérése lényegesen gyorsabb, mint a 
Broadcast-keverőpultoké.

Hogyan zajlott közöttetek a munka-
megosztás, és milyen feladatköröket 
láttatok el a tv-adások alatt?

dani: – Adott volt a két alapvető feladat: az 
egyik a stúdiótérben lévő hangosítás, a másik 
a tv-ben hallható zenei produkció hangjának 

keverése. ezeket már az elején külön kellett 
egymástól választani. Az én feladatom a stúdi-
ótérben lévő mindennemű hangok hangosítása, 
Gyuzsóé a tv-hang előállítása volt. 

Gyuzsó: – Az elején, a Voice alatt szinte per-
cenként beszéltünk egymás fülébe az utasító-
kon keresztül, ki mit korrigáljon. Mára ez már 
szinte automatikusan megy, maximum a büfé-
ben a nap végén megjegyezzük, hogy: „Te, mi-
lyen jó volt a mai adás!”. fontos, hogy ez a két 
alapvető feladat műszakilag egy digitális rend-
szeren belül történjen.

A Voice technikai rendszerét a műsor 
végeztével továbbvittétek más műso-
rok lebonyolítására is?

Gyuzsó: – igen, gyakorlatilag 2012 óta minden élő 
zenei műsor a Tv2-n ezzel a rendszerrel készül, 
úgymint a Sztárban Sztár, a Nagy Duett vagy 
akár a Rising Star. Az utóbbi műsorban a reAc 
rendszer kiegészült azzal, hogy minden zenésznek 
rendelkezésére állt egy saját kis digitális keverő, a 
roland personal Monitora, amely lehetővé tette, 
hogy minden muzsikus saját magának össze tudta 
keverni, amit hallani akart. ez meglehetősen meg-
könnyítette a stúdióban való monitorozást, már 
csak abból a szemszögből is, hogy a zenészek egy 
óriási led-fal mögött voltak, javarészt eldugva.

Az eurovíziós Dalverseny magyaror-
szági elődöntőjén a stúdióban történő 
feladatokra a Roland M-5000 pultot 
használtátok. Milyen megfontolásból 
döntöttetek úgy, hogy lecserélitek az 
M-480 keverőt?

dani: – A dalban nagyon minimális bejövő csa-
tornát használtunk, gyakorlatilag egyszerre ma-

ximum 6 db énekmikrofon és egy sztereó zenei 
alap. A kijáratok száma ezzel szemben megle-
hetősen sok volt, nem emlékszem pontosan, 
de biztos, hogy 40 kimenet felett jártunk. Az 
M-5000 egyik fő előnye pontosan ez a konfi-
gurálható szabadság, hogy nem a gyár szabja 
meg a pult bemeneti és kimeneti struktúráját, 
hanem te magad kezded el konfigurálni. A má-
sik ok, hogy ez a keverőpult sokkal zeneibben és 
részletgazdagabban szólal meg. A 96 khz min-
tavételezés és a 72 bit belső összegzés komoly 
különbség az előző modellekhez képest, és ez 
meggyőzően hallható is volt.

A keverésen kívül folyamatosan több 
sávon rögzítitek is a műsort. Miért van 
erre szükség?

Gyuzsó: – ennek több oka van: egyrészt, ha 
utólagosan át kell hallgatni az adott produkci-
ót, legyen sávosan mihez nyúlni, másrészt a ro-
land r-1000 berendezésnek van egy úgyneve-
zett virtuális hangbeállás funkciója, ami nagyon 
megkönnyíti a munkánkat, miután az énekesek 
vagy zenészek már nincsenek a stúdióban. Gya-
korlatilag az általuk felvett produktumot sávo-
san az egész rendszerre vissza tudjuk játszani, 
és Timecode-dal együtt a komplett stáb újra tud 
dolgozni. 

Mindig lenyűgöz, amikor profikat lá-
tok munka közben professzionális fel-
szerelésen valami nagyszerűt alkotni. 
Nekik el sem mondanám, mert talán 
nem is értenék, hiszen számukra ez a 
természetes. ők erre születtek.

ROZSONITS TAMÁS

53



 S
zí

n
pa

d

54

Az azóta eltelt másfél évtized eseményei azon-
ban meggyőztek arról, itt az idő, hogy a színházi 
világ is szembenézzen a maga démonaival, köz-
tük azzal, amelyet a hétköznapi életben korrup-
ciónak neveznek. nem könnyű azonban a fel-
adat, hisz a szellemi élet, s benne a művészet, 
benne a színházművészet a valóság olyan terü-
lete, amely egyrészt nem a megszokott valóság 
elvei szerint működik, másrészt épp szellemisé-
ge miatt még a korrupciót is képes a maga mű-
vészi eszközeivel szellemivé varázsolni.

A korrupció egyes típusainak bemutatása 
után esettel is illusztrálom az osztályozást. Ki-
emelten hangsúlyozom, hogy az egyes esetek 
nem konkrét színház konkrétan megtörtént 
esetei, hanem olyan kis történetek, amelyek így 
is történhettek volna. Minden személyes vagy 
ténybeli hasonlóság csak és kizárólag a vélet-
len műve.

Osztályozás
Témánk vizsgálatát a korrupció egyes típusai 
mentén végzem el. ennek során nagymértékben 
támaszkodom páholypótszék című munkám „Az 
állami támogatásról” szóló fejezetében egyszer 
már elvégzett csoportosítására. furcsa, ám nem 
véletlen a két témakör egybeesése, hisz maga 
a korrupció is a támogatás egy fajtájának fog-
ható föl.

A korrupciót az alábbi szempontok alapján 
csoportosíthatjuk: 

 természetük szerint pénzbeniek és termé-
szetbeniek,

 céljuk alapján lehetnek pénzbeliek és lehe-
tőségek,

 időbeliség szerint megelőlegezettek, egyi-
dejűek és utólagosak,

 hatótávuk szerint egyszeri, közép- és hosz-
szú távúak,

 technikájuk alapján közvetlen vagy közve-
tített,

 a résztvevők száma szerint kettő vagy 
többoldalúak,

 a kezdeményező státusza szerint vevő- 
vagy szállítóoldaliak,

 különleges esetek. 
Amennyiben az osztályozási szempontokat 

egymáshoz rendeljük, úgy a színházi korrupció 
192 típusát különböztetjük meg. ezek közül a 
legismertebb a pénzbeli, megelőlegezett, kö-
zéptávú, közvetlen, kétoldalú korrupció. ez az 
a klasszikus típus, amikor az anyagbeszerző 
vásárol egy vagy több terméket, és annak vé-
telárából – kérés nélkül – azonnal visszakap 
bizonyos százalékot. A legbonyolultabb és csak 
alig-alig felfedezhető az a típus, amelynek so-
rán – általában multilaterális viszonylatban – 
kizárólag alkalmazások cserélnek gazdát. (erre 
a következő fejezetben mutatunk példát.)

1. A korrupció természete
ennek során megkülönböztetünk pénzbeni és 
természetbeni korrupciós eszközt. A  pénzbe-
ni eszköz mozgása hasonlatos az orvosi hála-
pénzhez – általában itt is boríték formájában 
kerül a korrumpálthoz a pénz, de ismerünk 
más megoldásokat is: ajándék könyv lapjai 
közé teszik, vagy akár nokiás dobozban adják 
át. (ismeretes olyan eset is, melynek során egy 
kevésbé értékes vázába helyezték a pénzt, ezt 
a korrumpált nem vette észre, és karácsonykor 
továbbajándékozta.) A  közvetlen pénzátadás 
egyre kockázatosabb a korrupciós ügylet során, 
ezért egyre gyakrabban alkalmaznak olyan kül-
földi bankokat, amelyekben a korrumpált nyit 
magának számlát, melyre a korruptőr általában 
személyesen és csak ritkán átutalással helyez el 
pénzt.

nincsenek felmérések az egyes korrupciós 
típusok gyakoriságáról, ám saját és kollégáim 
tapasztalata szerint a természetbeni az egyik 
leggyakoribb korrupciótípus. ugyanakkor a 
legnehezebben felismerhető korrupciófajták 
egyike is, hisz az esetek döntő többségében 
nincs korrupciós megállapodás, sőt a felek 
gyakran föl sem ismerik, hogy egy korrupciós 

aktus részesei. e  korrupciótípus során a kor-
ruptőr szolgáltatást ad a színház igazgatójának 
annak érdekében, hogy az a korruptőr által 
támogatott művésznek, vagy ritkábban nem 
művész munkatársnak munkalehetőséget vagy 
jobb munkalehetőséget biztosítson. ez a mun-
kalehetőség lehet egy adott előadásban való 
fellépés, de lehet egy évadra szóló állás is, vagy 
akár a munkalehetőségek – a művész számára 
előnyös – módosítása is. A szolgáltatás leggya-
koribb formája kedvezmények biztosítása az 
igazgatónak. 

ilyen szolgáltatás lehet:
 ingatlan (pl. telek), ingóság (pl. gépkocsi) 

kedvezményes vásárlása, 
 külföldi út önköltséges vagy ingyenes biz-

tosítása, 
 szálláshelyek, éttermek,
 szabóságok, díszletgyártók ingyenes vagy 

kedvezményes igénybevétele,
 gyermekek egyetemi felvétele, 
 lakás-, ház-, nyaraló felújítása,
 szexuális szolgáltatás,
 hozzátartozóknak munkalehetőség bizto-

sítása. 
nézzünk ezekre néhány példát:

1. eset: 
Az igazgató vagy a gazdasági igazgató hango-
san gondolkodik titkársága és/vagy munkatár-
sai előtt azon, hogy szeretne venni egy új lakást, 
vagy külföldre menne nyaralni, vagy itt lenne az 
ideje felújítani a házát. Az érzékeny fülű mun-
katársak meghallják a főnök monológjából a 
tennivalót: a műszaki igazgató megkeresi meg-
bízható partnerét, aki felújítaná az igazgató há-
zát, ennek fejében a partner – a megszokottnál 
kicsit drágábban – színházon belüli felújítások-
hoz jutna. ebben a háromszereplős esetben 
mindenki jól jár: az igazgató, aki persze megle-
pődik az ajánlatadáskor vagy a fizetéskor, hogy 
lám-lám, vannak még rendes és olcsó cégek 
Magyarországon, a partner, mivel normál vagy 

SZÍNHÁZI GAZDÁLKODÁS

Bevezetés a színházi korrupció 
tanulmányozásába
Amikor Marschall barátom még a múlt század végén arra akart rávenni, hogy valljak neki a színházi élet korrupcióiról, 
a magam számára is meglepő határozottsággal mondtam nemet. Elsősorban azért, mert kívánsága szerint a példáknak 
konkrétaknak és név szerintieknek kellett lenniük, és mint tudjuk, a le nem leplezett vagy nem bizonyítható korrupció csakis 
magánbeszélgetések tárgya lehet. Marschall pedig hivatalából – a Transparency International európai igazgatója volt akkor 
– következően nem csevegni akart erről az egyébként élvezetes társalgási témáról. Másodsorban pedig a brancsbeliség tartott 
vissza attól, hogy az akkor már 22 éve számomra munkát, életteret adó színházi világról egy külsősnek lerántsam a leplet.
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kicsit előnyösebb áron megrendeléshez jutott, 
és a műszaki vezető, aki azon kívül, hogy jó 
pontot szerzett főnökénél, még egy kis jutalé-
kot is kap a partnertől. 

2. eset: 
A legrejtettebb, így alig-alig leleplezhető korrup-
ciós forma, amely lényegében egy olyan magán 
bartermegállapodás, amelynek során művészek 
egymást vagy egymás családtagjait, hozzátar-
tozóit vendégművésznek vagy ritkábban tagnak 
meghívják egymás színházába. képzeljünk el 
egy három vagy négy színházból álló együttmű-
ködő kört, amelynek 1. tagja a 2.-nak, 3. tagja 
a 4.-nek nyújt ellenszolgáltatást annak fejében, 
hogy a 4. a 2.-nak, a 2. a 3.-nak nyújt szolgál-
tatást. Gyakran a szolgáltatást, illetve az ellen-
szolgáltatást nyújtók nem is ismerik egymást. 

Az egyik színház meghívja egy másik színház 
igazgatóját rendezni, majd a másik színház igaz-
gatója meghívja az egyik színház igazgatójának 
a szeretőjét vendégszerepelni, aki egy harmadik 
színházban dolgozik, majd a harmadik színház 
meghívja a szerető férjét díszlettervezni, aki egy 
negyedik színházban dolgozik. A negyedik szín-
ház megveszi az egyik színház dramaturgjának 
darabját, amelyikben munkatársként az egyik 
színház igazgatója is benne van. érthető?        

2. A korrupció célja 
A korrupció legfontosabb célja általában a 
pénz. Azért korrumpál egy cég, hogy szerződést 
kapjon, hogy közbeszerzést nyerjen el, hogy 
ő kapja meg a megrendelést; azért korrumpál 
étterem, szálloda, nyomda, internetes jegyérté-
kesítő, papírbolt stb., hogy legközelebb is nála 
rendeljünk termékeket vagy szolgáltatásokat. 
ezekben az estekben egyértelműen a pénz, a 
haszon elérése vagy növelése a cél. de azért is 
korrumpál egy vállalkozás, hogy olcsóbban bé-
relhessen ki egy színházat vállalati rendezvénye 
céljára. de korrumpálhat azért is, hogy drágán, 
mivel a különbségen a partnerek osztoznának 
egymás közt.

3. eset: 
egy nagybank évzáró rendezvényt szeretne tar-
tani egy klasszikus színházban. A találkozáskor 
kiderül, hogy a bank marketingese egy évfo-
lyamra járt az egyetemen a gazdasági igazga-
tóval. néhány perc múlva közli, hogy pénzt kér 
azért, hogy ide hozza a rendezvényt. Az általa 
kért pénzzel megemeli a bérleti díjat, így senki 
sem jár rosszul. Mit tehet a gazdasági igazgató? 
Színháza érdekét szem előtt tartva belemegy a 
felajánlott és kényszerített korrupcióba. 

ugyanakkor, már az előző fejezetben is lát-
tuk, hogy a korrupció célja gyakran nem a pénz, 
hanem olyan lehetőség, amelyet a korruptőr 
így szerez meg magának. egy szerep vagy egy 
munkalehetőség megszerzése legtöbbször nem 

pénzt, hanem szellemi, megmutatkozási lehe-
tőséget jelent a művésznek, vagy egyszerűen 
munkalehetőséget a kisegítő személyzetnek. 
A cél ebben az esetben a lehetőség. (A szerep-
osztó díványok létezéséről még a nagyközön-
ségnek is vannak ismeretei.)

3. A korrupció időbelisége
Mindaddig, amíg a korruptőr és a korrumpált 
között nem alakul ki olyan, szinte baráti vi-
szonynak nevezhető kapcsolat, amelyet meg-
alapozott hit és hitel jellemez, addig a korrupció 
csakis megelőlegezett vagy egyidejű lehet. Meg-
előlegezett a korrupció, amikor a korrumpált 
még a szerződés előtt kéri, vagy kérés nélkül 
kapja a pénzt vagy szolgáltatást, egyidejű ak-
kor, ha a teljesítés pillanatában történik a pénz 
átadása vagy a szolgáltatás nyújtása. utólagos 
lehet akkor, ha már erős bizalmi viszony alakul 
ki a partnerek között. 

Az utólagos korrupció kategóriájába tartozik 
az a „hálaadás” is, amelyről a legtöbben úgy 
gondolják, hogy nem is korrupció.

4. eset:
A színház utazási irodán keresztül piaci áron 
nagy értékben vásárol repülőjegyet. Az üzletet 
követő nyáron az igazgató megkéri titkárnőjét, 
vásároljon neki két repülőjegyet. A  titkárnő 
természetesen a már ismert utazási irodához 
fordul, amelyik – megtudván, hogy a színház 
vezetőjéről van szó – ingyen vagy jelentős ár-
kedvezménnyel biztosítja a jegyeket. Az igaz-
gató – talán mit sem tudva a körülményekről 
– kellemes két hetet tölt feleségével a spanyol 
szigetek egyikén.

4. A korrupció időtartama
általában a vásárolt dolog vagy a szerződött 
szolgáltatás időtartama határozza meg. Az 
anyagbeszerző vásárlása esetén egyszeri kor-
rupcióról beszélünk. egy hosszú távú bérleti 
szerződés (színházban például a házi büfé, né-
zőtéri büfé, őrző-védő szolgálat, internetes je-
gyértékesítés stb.) esetében előfordulhat, hogy 
a korruptőr havi vagy negyedévi részletekben 
fizet, de az is, hogy a szerződéskötéskor előre 
fizeti a korrupciós összeget. A korrupció egyre 
kockázatosabb mivolta miatt úgy vélem, hogy a 
fizetések száma csökken, vagy olyan megbízha-
tó külföldi bankok számláira tevődik át, ame-
lyeknek még a létezéséről sem tudhatunk.

5. A korrupció technikája
Ma már csak elvétve találkozhatunk közvetlen 
kapcsolattal, kivéve, ha a korrupciós partnerek 
rokonok, több évtizedes barátok, vagy nagyon 
jó ismerősök. A  korrupciós esetek zömében 
közvetítő teremti meg a kapcsolatot a korruptőr 
és a korrumpálandó között. Olyan személy vagy 
akár cég, amely bírja mindkét fél bizalmát. A ba-

rátom barátai az én barátaim – tartja a francia 
mondás, vagyis a korruptőrnek kell keresni egy 
olyan közvetítőt, aki bátran és nyíltan elmond-
hatja a befolyásolandó partnernek a korrupciós 
ajánlatot, és garanciát is vállal a leendő partner 
megbízhatóságát illetően.

ismeretlen partnerek az első kapcsolatfelvé-
tel során hosszan beszélgetnek egymás múltbé-
li találkozási lehetőségeiről, a lehetséges közös 
ismerősökről vagy barátokról. A  beszélgetés 
egyik célja a feszélyezettség oldása, a jó üzleti 
hangulat megteremtése, ám a fő cél olyan kö-
zös ismerősök, netán barátok találása, akik se-
gíthetnek bennünket az üzlet létrehozásában, 
és ha szükséges, akkor a korrupciós ajánlatok 
megfogalmazásában.  

5. eset: 
Az egyik egyetem főtitkárát felhívja a rektor fe-
lesége. elpanaszolja, hogy nem vették fel a rek-
tor fiát egy vidéki egyetemre. A főtitkár, áldott 
jó ember volt, felhívja vidéki kollégáját, aki segít 
a pontszámok „alakításában”, így a fiatalember 
felvételt nyert. A rektor felesége azt kéri a főtit-
kártól, nehogy elárulja őt a férjének, mert ő na-
gyon erkölcsös ember. így is történik, a főtitkár 
magával viszi a sírba a történteket.

6. A résztvevők száma szerint
A korrupció megvalósulásához – meghatározá-
sából eredően – legalább két személy szüksé-
geltetik: a korruptőr és a korrumpált. (A közve-
títő személyét itt nem számítjuk.) valószínűleg 
a kétszemélyes korrupció a leggyakoribb, mivel 
minél nagyobb a résztvevők száma, annál na-
gyobb a nyilvánosságra jutás veszélye. ennek 
ellentmond az, hogy a többszemélyes (multila-
terális) korrupciók olyan bonyolultak és szer-
teágazók lehetnek, hogy rendkívül nehéz ma-
gának a korrupciónak a jelenlétét is felfedezni. 
A 2. esetben bemutattunk egy ilyen szerteága-
zó korrupciós struktúrát, melyen nem csupán a 
szereplők száma, hanem a korrupció tárgya is 
megnehezítette a korrupció felismerését. 

6. eset:
egy rendezvényszervező cég jótékony célú ka-
rácsonyi koncertet kíván rendezni a színház-
ban. ennek megrendezésére felkérik a színház 
igazgatóját, vezénylésre a színház karmesterét, 
a díszlet megtervezésére a műszaki vezetőt. 
Természetesen azt kérik, hogy a jótékonyságra 
való tekintettel a színház ne kérjen bérleti díjat 
sem az épületért, sem a díszletekért és jelmeze-
kért. A  gazdasági igazgató hiába tiltakozik az 
ingyenes bérbeadás ellen, az igazgató a kollé-
gák támogatásával aláírja a bérleti szerződést. 
később kiderül, hogy a színház igazgatójának 
színésznő felesége is fellép az estén, amelynek 
televíziós felvételét a színház dramaturgja fér-
jének a cége végezte el. 
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 7. A kezdeményező szerint
Mind a vevői, mind pedig a szállítói oldalról 
indulhat a korrupció kezdeményezése. ve-
vőoldalról indul a kezdeményezés akkor, ha a 
színház vevője (bérlője) olcsóbban szeretné 
bérelni a színházat. Bérlő lehet például a néző-
téri és/vagy házi büfét működtető catering cég, 
amelyik gyakran ingyenes vagy kedvezményes 
árú étkeztetéssel, itallal hálálja meg a bérleti 
szerződésről döntő igazgatót vagy gazdasági 
igazgatót. Az igazgató gyakran tudomást sem 
szerez az utólagos háláról, csak azt veszi észre 
a hónap eleji fizetéskor, hogy lám-lám, jól vá-
lasztott, hisz milyen olcsó ez a büfé. 

A szállítói oldalról is gyakran történik kezde-
ményezés annak érdekében, hogy a színház egy 
adott szállítótól vásároljon lámpákat, festéket, 
írószert, stb. A közbeszerzés és a központosí-
tott beszerzés bevezetése jelentősen csökken-
tette a korrupciós esetek számát, ám valószínű, 
hogy a jelenség továbbra is a mindennapok ré-
sze marad. 

7. eset: 
A múlt század nyolcvanas éveinek végén sze-
met szúrt a színház gazdasági igazgatójának, 
hogy a színház szervezési osztályvezetője rend-
szeresen vett részt szervezett külföldi utakon. 
nem kellett sok nyomozás annak kiderítéséhez, 
hogy az osztályvezető rendszeresen ugyanazt 
az irodát látta el színházjeggyel, továbbá, hogy 
magyar áron is adott jegyet az iroda külföldi 
vendégeinek. (fiatalabbaknak: annak idején a 
színház telt házakon játszott, és a külföldi tu-
risták a kétszerest is meghaladó áron juthattak 
csak jegyekhez.) 

8. Különleges esetek
Befejezésül néhány érdekes eset:

8. eset: 
egy catering cég vezetője ismeretlenül felhívja 
egy – lassan a csőd felé menő – női honlap mar-
ketingesét, akitől magas áron reklámot rendel 
meg egyéves időtartamra, ezzel megmentve a 
honlapot a teljes tönkremeneteltől. A catering 
cég néhány hónap múlva pályázik a színház né-
zőtéri büféjének üzemeltetésére. A tárgyaláson 
– hogy, hogy nem – kiderül, hogy a női honlap 
egyik meghatározó tulajdonosa az igazgató fe-
lesége! Micsoda meglepetés!

9. eset: 
A műszaki vezető az általa preferált céget sze-
retné szerződtetni. ám csak úgy nem mehet 
oda sem az igazgatóhoz, sem a gazdasági igaz-
gatóhoz, ezért végiggondolja, mivel is kedves-
kedhetne főnökeinek. Tudja, hogy az igazgató 
szeret utazni, sőt vitorlázik is. Megbeszéli a 
preferálandó cég vezetőivel, hogy az igazgató 
csapatának támogatása igazi sportbarát szpon-
zoráció lenne. így is történik, így amikor a cég 
– már jóval a verseny után – jelentkezik az igaz-
gatónál bemutatkozó tárgyalásra, mindkét fél 
meglepődik: Ó, nem is tudtuk, hogy ti vagytok 
azok! Milyen kellemes meglepetés!

10. eset:
A tűzoltósági szemle rendre rosszul végződött a 
színházban. A végén már meg akarták büntet-
ni a gazdasági igazgatót. rádöbbent, valahogy 
érdekeltté kellene tenni a tűzoltókat abban, 
hogy mindent rendben találjanak a színházban. 

próbálkozott alkohollal, reklámajándékokkal, 
dedikált színészfotókkal, ám a helyzet nem vál-
tozott. végül egy idősebb kollégája világosította 
fel arról, mi is a teendő. A  legközelebbi ellen-
őrzés elején – még a kávénál tartottak – meg-
kérdezte az ellenőrzés vezetőjét, tudna-e neki 
ajánlani egy szakértőt, aki felújítaná a színház 
tűzvédelmi szabályzatát, mivel erre neki sajnos 
nincs megfelelő embere. A tűzoltó hadnagy egy 
kicsit gondolkodott, majd azt mondta: Majd 
délután fölhívlak telefonon, talán lenne egy cég, 
akit tudnék ajánlani. így is történt. A gazdasági 
igazgató jól megfizette a szakértő céget – nem 
is volt komoly baj a későbbiekben az ellenőr-
zési jegyzőkönyvekben! (A módszer hatásosan 
alkalmazható a munkaügyi, közegészségügyi, 
felügyeleti ellenőrzések során is.)

11. eset:
A színház igazgatójának milliárdos barátja – az 
előadóművészeti törvénynek köszönhetően – 
úgy döntött, hogy a színháznak adja társasági 
adójának egy részét. örült ennek igazgató, gaz-
dasági igazgató egyaránt! ám kikötötte, hogy 
a pénz 10%-át – közvetítői díj címén – egy új-
ságíró cége kapja meg, aki erősen kötődött egy 
ellenzéki párthoz. A milliárdos barát (aki termé-
szetesen a vezető kormánypártot is támogatta) 
így akart két legyet ütni egy csapásra. A gazda-
sági igazgató addig küzdött ez ellen, amíg meg 
nem változott a közvetítői díj címzettje: a juta-
lékot nem az újságíró, hanem a milliárdos egy 
rokonának cége kapta meg. hogy mi lett a pénz 
további útja: isten tudja!

DR. VeNCZeL SÁNDOR
színházi közgazda
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A magyar származású, de főként franciaor-
szágban alkotó nicolas Schöff er egyfajta „futu-
risztikus-retró” hangulatot árasztó munkáiból 
október végén nyílt meg a kiállítás a Műcsar-
nokban. A tárlat célja az 1992-ben elhunyt, vi-
lághírű „kibernetikus” művész újrafelfedezése. 
jóllehet 1980-ban megnyílt a nicolas Schöff er 
Gyűjtemény kalocsán, a művész szülővárosá-
ban, mégis, Schöff ernek utoljára 1982-ben volt 
jelentős tárlata Magyarországon. Az új kiállítá-
son a legnagyobb hangsúlyt a művészt ismertt é 
tevő kibernetikus és kinetikus szobrai kapták, 
de emellett  bepillantást engedett  a festőként 

induló Schöff er korai munkáiba, valamint a meg 
nem valósult építészeti, olykor városméretű ter-
veiből fennmaradt vázlatokba is. 

Schöff er kibernetikus szobrai a maguk korá-
ban útt örőnek, esztétikai szempontból hipermo-
dern alkotásoknak számított ak. A kibernetikus 
szobrászat újfajta látásmódot adott  a városi 
tereknek, ahol az alkotások nem csupán megje-
lennek, hanem a környezetre, pl. az időjárásra, 
hangra, fényre más-más módon reagálnak. Mai 
érdekességüket éppen az azóta felgyorsult, digi-
tális technikai forradalommal való összevetésük 
adja. Ma ezek a művek azzal szembesítik korunk 

emberét, hogy milyennek látt uk közel fél évszá-
zaddal ezelőtt  a jövőt. A tárlat kurátora rocken-
bauer zoltán és Szegő György volt.

Schöff er művészetének három főbb periódu-
sa van: térdinamizmus, fénydinamika, idődina-
mizmus.

Térdinamika
A térproblémák taglalásából született  reliefek 
és szobrok előzményeként mindenekelőtt  Mo-
holy-nagy lászló 1922-ben készített  Térfény 
modulátorát, el liszickij prounjait, viking eggel-
ing horizontális és vertikális tömegekhez készí-

FÉNyMŰVÉSZeT

Nicolas
Schöff er-

retrospektív
Műcsarnok

2015.10.30. –
2016.01.31.

Nicolas Schöff er (Schöff er Miklós) (Kalocsa, 
1912. szeptember 6. – Párizs, 1992. január 

8.) magyar születésű francia képzőművész. 
A kinetikus művészet, mai nevén interaktív 
művészet kiemelkedő képviselője. Először 

és utoljára volt látható hazánkban 
egyben az a rendkívüli gyűjtemény, 

amelyet a kinetikus szobrairól 
ismertté vált Nicolas Schöff er 

egykori munkáiból rendezett a 
Műcsarnok, a művész özvegye 

közreműködésével.



  Prizma (1965)
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tett rajzait (1919) vagy naum Gabo kinetikusob-
jektum-tervét (emlékmű egy obszervatórium 
számára, 1922) emelhetjük ki.

1949-től 1953-ig Schöffer tizenöt önálló tér-
dinamikus konstrukciót készített. A függőleges 
és vízszintes vezérsíkokon többnyire alumíni-

um- és acéllemezek kaptak helyet, esetenként 
színes, festett négyzetlapok és körcikkes tár-
csák is szerepeltek.

A térdinamikus konstrukciókon levő, anten-
naelemekre emlékeztető, felületi díszítésekkel 
ellátott, fényesre polírozott síklapok a kép folyto-
nosságát meg-megszakítva, magát a szobrot és a 
környezetét is visszatükrözik. A szobrok minden 
nézete derékszögben csatlakozó vázelemekből 
áll, melyekre függőlegesen és vízszintesen is szí-
nes lapokat, korongokat szerelt a művész. ezek 

a térdinamikus konstrukciók kis méretük mellett 
is monumentálisak, minden nézetük aszimmetri-
kus főnézet. A vázon elhelyezett fényes lemezek 
visszatükrözve megsokszorozzák a tartóeleme-
ket. némelyik a váz belső szerkezetét, mások 
pedig a környezet tárgyait és eseményeit von-
ják be a szobor terébe azáltal, hogy tükörként a 
szobron magán jelenítik meg azokat. A függőle-
ges és vízszintes vezércsíkokon levő lemezek el-
lágyítják a mű szigorúan szerkesztett formáit. Az 

árnyékhatások, takarások és a tükrözés révén a 
tér valóságosan (a nyílásokban) és illuzioniszti-
kusan is (a tükröző fémlemezeken) részévé válik 
a szobornak. A lapokon megjelenő szakaszos és 
a néző bevonásával kiegészítendő tér, a mélység, 
a rétegezettség egyszerre valóságos és virtuális 
jellege adja ennek a műnek a sajátos értékét. 
Schöffer reliefjein több rétegben egymás mögött 
különféle geometriai alapformákból álló, fénye-
zett, perforált lemezek helyezkednek el.

A nyílásokon keresztül ugyanazon „szobrászi 
tér” rendkívül változatos kifejezést nyer, mert 
a kijelölt térben végbemenő „plasztikai ese-
mények” sűrűsége a reliefre eső fény mennyi-
ségétől és a befogadó mozgásának irányától, 
sebességétől is függ. A  kisméretű reliefeken 
szinte az összes – a későbbiek során is alkalma-
zott – sajátságos kompozíciós lehetőség jelzése 
megtalálható már. ezeken jelent meg először 
a tükrözés révén egyidejűleg a sík- és térillú-

zió. Schöffer finomított a korábbi geometrikus 
konstrukciókon, és éreztette bennük a tér dina-
mikai jelentőségét is.

A fénydinamika
1957–1960-ig 13 „fénydinamikus” konstrukciót 
készített Schöffer, a luX i-Xiii-at. A luX-konst-
rukciók részeredményei idézik az elanyagtala-
nítással kapcsolatos leleményeket is. Amikor 
Schöffer tanulmányozni kezdte a mozgásban 
levő „szobor” polírozott lemezein tükröződő 
reflexek, fényhatások egymásutániságát, ész-
revette, hogy ezek a fényhatások a környezet 
fényviszonyaihoz képest, még mesterségesen 
meg nem világított állapotban is mérhető fé-
nyenergia-különbséget adtak. innen közvetle-
nül vezetett az út a mesterséges fény szobron 
belüli felhasználásának kutatása felé. A  fény 
segítségével a tényleges statikus tömeg dina-
mikus jelleget ölthet, elvesztheti plaszticitását, 
tükrözések és sugárzások hatására optikailag 
felbomolhat, mozgáskombinációk segítségével 
új tulajdonságokat vehet fel. A fény segítségé-
vel a „szoborhoz” szorosan hozzákapcsolódik 

környezete, a szerkezet a virtuális térbe hatol. 
„Az elanyagtalanítás és meghatározhatatlan-
ság nem semmisítik meg a mű konstruktív érté-
keit, hanem felszabadítják szerkezetét, feltár-
ják annak rejtett gazdagságát…” – írta Schöffer.

Az idődinamizmus

chronos sorozat
Az időépítészet célja, hogy a teret, a mozgást és 
a fényt szerkezeti elemekként egymáshoz illessze. 

Az idődinamikai műalkotás megvalósulásában a 
katalizátor szerepét a véletlen tölti be. Schöffernek 

  Mikroidők sorozat

  Mikroidők sorozat

  Mikroidők sorozat

  Chronos 8 (1967)

  Lux X (1959)
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az a törekvése, hogy a mozgás által létrejött tér-
idő összefüggéseket és a fény dinamizáló lehető-
ségét egyazon térdinamikus műben használja fel, 
eredményezte a chronos-sorozatot, melynek hat 
darabja 1960 és 1962 között készült. e művek fel-
adata volt a korábban kidolgozott dinamikai alap-
elvek összehangolása, hogy a különböző mozgási 
és optikai fázisok mind az időt emeljék ki, amely 
„szobron belüli idő”, és szembeállítsák az esemé-
nyeket más sűrűségben elosztó „kinti idővel”.

Mikroidők sorozat
A Mikroidők sorozat darabjainak varázsa azokban 
a hatásokban van, amelyekkel az emberi felfogó-
képesség küszöbén is soha nem látott vizuális ösz-
szefüggésekre hívják fel a figyelmet. e tény mellett 
szinte semmitmondó, ha a fénynyalábokkal való 
manipuláció eszközeiről, a tükrözéseket és visz-
szaverődéseket koncentráló homorú és domború 
tükrökről, fénymegszakító tárcsákról beszélünk.

Environment
1954-től az environment játssza művészetében 
a főszerepet, egyrészt mint térbeli alapgondo-
lat, másrészt mint kibernetikai kutatás. A külső 
világ különféle tényezői (nedvesség, szél, hang 
stb.) befolyással vannak a szobor működésére, 
annak vizuális hatására. 

Építészet
Schöffer ugyan nem képzett építész, de az épí-
tészet már korán megjelenik művészetében. 
Mindenki számára nyitott, hálózatként működő, 
dinamikus, játékos, látványos, komplex és mobil 
építészet megvalósítására törekszik egész életé-
ben. ezzel a céllal készülnek tervei házakról, mú-
zeumokról, színházakról, szabadidő- és bevásárló-
központokról, míg végül egy teljes urbanisztikai és 
építészeti tervet dolgoz ki, a „kibernetikus város”-t.

Életútja
Tehetsége igen sokféle formában nyilvánult 
meg. csatlakozott azokhoz a francia művészeti 
mozgalmakhoz, amelyek integrálták a vizuális 
művészetek különböző műfajait és a tudomá-
nyos felfedezéseket is. rendkívül aktív, sokol-
dalú és termékeny életének főbb mozzanatai: 

Schöffer Miklós 1912-ben kalocsán szüle-
tett. jogi diplomát szerez Budapesten, majd 
1931-ben beiratkozik a Magyar képzőművészeti 
főiskolára. 1936-ban párizsban telepszik le, itt 
is folytatta képzőművészeti tanulmányait. Több 
kiállításon vesz részt festményeivel, szürrealis-
ta korszaka 1947-re datálódik, amikor megkapja 
a francia állampolgárságot. 1948: a térdinamika 
elméletének kidolgozása. felhagy a festéssel, 
és szobrászattal kezd foglalkozni. Mély be-
nyomást tesz rá norbert Wiener: Kibernetika 
és társadalom című könyve1. 1950-től kezdve 
számos kiállításon mutatja be szobrait. 1954: 

a saint-cloud-i parkban felállítják az első kiber-
netikusan programozott, hanghatásokat keltő, 
50 méter magas térdinamikus szobrát. Megje-

lenik első könyve a térdinamikáról, élete során 
még tíz könyvet ír. kibernetikus szobrait tánco-
sokra koreografált balettprodukciókban mutat-
ják be. elkészül első filmje, Szobrok, Vetítések, 
Festmények címmel, életében számos filmet ké-
szít, munkáiról is több filmet forgatnak.

1957-ben mutatják be a differenciált hőmér-
sékletű, fény-, szín- és hangzónájú Láthatatlan 
válaszfalakkal ellátott házát. Az év folyamán 
továbbfejleszti térdinamikai elméletét, és ki-
dolgozza a fénydinamika alapelveit. 1961-ben 
a liège-i kongresszusi palota előtt felállítják 
az 52  méter magas, 66 forgó tükörrel és 120 
elektronikusan vezérelt, színes fényszóróval 
ellátott térdinamikus, kibernetikus fénytor-
nyot. A kongresszusi palota homlokzatán henri 
pousseur zenéjére, jean Seaux verseivel fény-
dinamikai audiovizuális látványkreációt mu-
tat be.

kiállításokon vesz részt párizsban, london-
ban, new yorkban, Amsterdamban, São pauló-
ban, Tel-Avivban, majd önálló kiállítása nyílik 
a brüsszeli képzőművészeti palotában. 1962: 
a fényfal megalkotása. 1963-ban bemutatja 
az épülő défense negyed számára tervezett 
324  méteres párizsi kibernetikus fénytorony 
makettjét. kísérleti fénydinamikus produkcióit 
több színház bemutatja. 

1965: elkészül a prizma, amelyet párizsban, a 
Saint-Gobainnél mutat be. Megalapítja a GiAp 
(Group international d’Architecture prospec-
tive) építészcsoportot. fénydinamikus látvány-
bemutató a hamburgi Operában G. c. Menotti 
Segítség, segítség, a globolinkok! című gyer  mek - 
operájának balettzenéjéhez. 

1969–1971 között a párizsi képzőművészeti 
főiskola építészeti karán a művészet és progra-
mozás témakört tanítja. 

1973: Kyldex 1 címmel kísérleti, kibernetikus 
látványbemutatót tart a hamburgi Operában. 

  Színház terve

  Kisa fénydiódás Nap (1979)

  Chronos 10 (1969)

1 A kibernetika egy komplex tudományos irányzat, amely 
a szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás, -továbbítás 
általános törvényeit kutatja. A kibernetika szót (küber-
nétész, gör., kormányos) 1946-ban Norbert Wiener alkotta. 
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A  műből film is készül. 1975-ben kidolgozza a 
varetra fénydobozokat. Több konferencián tart 
előadást, a Sorbonne-on a francia kibernetikai 
Társaság felkérésére. 

1977-ben először tér haza szülővárosába, ka-
locsára. Még ebben az évben áttetsző műanyag 
csövekből szőve megalkotja a MurluX  1-et, 
azaz az első fénydinamikus szőnyeget, amit a 
lausanne-i textilművészeti biennálén mutat be. 
elkészül a MéTAp 1 fémszőnyeg. 1978: megépíti 
a Téléluminoscope 2 című művét, majd a nap 
programozott fénydinamikus mobil alkotást. 
létrehozza az unitra szőnyeget. 

1979: megszületnek a delta-szobrok és a 

Naptornyok. zeneműveiből az első koncert pá-
rizsban, a svéd művészeti központban. (A hun-
garoton kiadásában hommage à Bartók címmel 
jelennek meg zeneművei.) 1981: zenei kutatáso-
kat végez az ircAM Számítógépes hangstruk-
túra kutatások programjában. 

1982: a francia Szépművészeti Akadémia 
Szobrászati Tagozata tagjai közé választja. 
A Multipoláris billenőszobrok kidolgozása és a 
Hárompólusú prototípus elkészítése. kalocsán 
felállítják a 24 méteres chronos 8 kibernetikus 
fénytornyot. kiállítása nyílik Budapesten, a 
Műcsarnokban. 

1983: részt vesz az Opéra de la Bastille ter-
vpályázaton nagy ágotával és magyar építész-
csapatával. (A tervek nem valósultak meg). 

új partitúratípust dolgoz ki, amely segítségé-

vel megírja a Variációk 600-ra című zeneművét 
Marc Battier közreműködésével az ircAn nagy 
számítógépére. 

1985: megalkotja a Percussonor és Soleol-
son szobrokat, elkészül a Heliocephalochronos 
szobrok terveivel. jobb karja megbénul. 

1986-ban – betegsége folytán – balkezes 
grafikai technikákkal kísérletezik, így születik 
meg a Koreografikák sorozat. Macintosh számí-
tógéppel új, bal kézre tervezett grafikai kutatá-
sok eredményeként létrejön a Számítógrafikák 
sorozat. 1990-ben kollázsok felhasználásával 
Kollázsgrafikák, majd Számítógépkollázsok 
címmel újabb grafikai tervek, kollázsok.

nicolas Schöffer 1992. január 8-án, mont-
martre-i műtermében nyolcvanéves korában 
hunyt el. 

-SZJI-

  Lux XIV (1973)

  Naptorony-makett, Los Angeles (1979)

  Ain-i híd kibernetikus toronnyal, makett (1981)
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kevesen tudják, hogy az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és intézet (OSzMi) szcenikai 
gyűjteménye igen gazdag jelmeztárral büszkél-
kedhet. Az OSzMi már 1978-ban olyan tetemes 
mennyiségű és különleges történeti viselettel 
rendelkezett, hogy egy új szcenikai tárat hívott 
életre a jelmez közgyűjteményi kutathatóságá-
nak felügyeletére, a gyűjtemény raktározására 
és adatbázisának létrehozására. Az ezredfordu-
lóra már közel 300 muzeális jelmez került fel-
dolgozásra, a gyűjtemény azóta mintegy 5000 
darabbal gyarapodott.

A gyűjtemény értékét mutatja, hogy jászai 
Mari 1909-es évekbeli jelmezétől kezdve, Már-
kus emília, Bajor Gizi, fedák Sári, Medgyaszay 
vilma, Svéd Sándor, dajka Margit, karády ka-
talin, Szeleczky zita, jávor pál, Tímár józsef, 
Ódry árpád, honthy hanna, majd a 2000-es 
évektől lukács Margit, Muráti lili, ruttkai éva 
stb. nagynevű, híres színészek, primadonnák 
szerepeihez készült jelmezei, kalapjai, táskái és 
egyéb kellékei találhatók meg benne.

A gyűjtemény híre tovább növeli az értékét: 
ma már számos neves díszlettervező segítségé-
vel, a színházak támogatásával kerülnek jelme-
zek és kellékek az OSzMi szcenikai tárába, ahol 
gondos restaurálással és tárolással kezelik az 
összegyűjtött kincseket.

ebből a gazdag gyűjteményből már számos 
tematikus kiállításon mutattak be válogatott 
kollekciókat, azonban még nagyon sok kincs 
nem kerülhetett a nagyközönség és a szakma 
elé. ezért az OSzMi szcenikai gyűjteményének 
lelkes vezetője, Turnai Tímea főmuzeológus 

egy kis könyv segítségével mutatja be a leg-
szebb darabokat. A  kötetben megtalálhatók 
a varázslatos ünnepi viseletektől a kis fekete 
fellépőkön, a színésznők és dívák híres jelme-
zein át kalapokkal, retikülökkel, kesztyűkkel, 
napernyőkkel bezáróan a legérdekesebb dara-
bok. A  muzeológus a gyűjteményt különböző 
érdekes szempontok szerint válogatta. A  Me-
sélő jelmezek című kötetet az OSzMi adta ki, 
kőnig és Társa, Tordai hajnal díszlettervező és 
a szerző anyagi támogatásával. A nagyon szép, 
színes műtárgyfotók Szebeni Szabó róbert fo-
tográfus munkáját dicsérik. A tanulmányt dr. f. 
dózsa katalin művészettörténész, c. egyetemi 
tanár lektorálta, aki neves ismerője és kutatója 
a textilkészítés történelmének.

A könyv szakmai bemuta-
tója 2016. április 7-én volt a 
centrál Színházban. A  nagy-
számú érdeklődőnek – dr. 

ács piroska igazgató köszöntője után – dr. 
Gajdó Tamás színháztörténész ismertette az 

OSzMi szcenikai és jelmez-
gyűjteményét. ezt követően 
Turnai Tímea vezetésével, Tor-
dai hajnal, csanádi judit rek-
tor (Mke) és Böröcz Sándor 

részvételével érdekes beszélgetésnek lehettek 
részesei a jelenlévők. A beszélgetőtársak a jel-
mez és viselet kölcsönhatásáról, a jelmezterve-
zés, -készítés helyzetéről, a jelmezek színpadi 
jelentőségéről, a történelem során a színpadi 
világítás változó fényeinek hatásáról fejtették 
ki véleményüket. 

A könyv az Országos Színháztörténeti Múze-
um és intézet kiadásában jelent meg 2016-ban. 
formátuma 205×145  mm, 120  oldal, kemény 
borítóval, a Séd nyomda kft. munkája. iSBn 
978 963 9000 44 5. A kötet ára 3900 ft, meg-
vásárolható az OSzMi-ban (1013 Budapest, 
krisztina krt. 57.) és a Bajor Gizi Színészmúze-
umban (1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16.). 
Megrendelhető az oszmi@szinhaziintezet.hu és 
a turnai.timea@oszmi.hu e-mail címeken.

-SZJI-

ÚJ KöNyVeK

Turnai Tímea

Mesélő jelmezek

  Könyvbemutató, balról jobbra: Ács Piroska, Gajdó Tamás, Tordai Hajnal, Csanádi Judit, Böröcz Sándor, 
Turnai Tímea

  Nagy Fruzsina jelmeze. 
Krétakör. 2007.

  Szűcs Edit ezüst-drót fantázia. 
Mu Színház. 2008. Fo
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4 Sceni-Tech 2016 – The Future Has Arrived (by Sándor Böröcz)

Sceni-Tech 2016

5 The Theatre Technology exhibition was a great success
The hungarian Society for Theatre Technology organized its traditional 
theatre technological event – ever more interesting – on 18–19 May. 22 
companies exhibited their products and over 500 experts attended.

9 Pictures of the exhibition

11 Deconstructing the Theatre Building: Why Are Theatres So 
Complex? (by Louis Janssen)
A grassy hill, or a plaza in a town, where people can gather would be 
perfect for viewing, but, if it is the case, why are theatre projects today 
so complex? What expectations are to be met by a new theatre and how 
does the renovation of a listed building become an anachronistic struggle? 
experiences of the famous theatre consultant, illustrated by some exciting 
theatre planning projects.

cOnGrATulATiOnS

17 State awards 2016 (by Imre Kárpáti)

17 Sándor Bereczki: retired chief stage-manager of the Pest 
Hungarian Theatre and the National Theatre 

19 Gulyásné Dóczi Lívia: Budapest Puppet Show, group leader 
of puppet making

19 Zénó Zoltán Zenovitz: the Hungarian State Opera, painter,  
scenic artist

We preSenT 

21 Let’s Open the Gates! (by Iván Szabó-Jilek)
Talk with architect, costume designer and university professor judit csa-
nádi, rector of the hungarian university of fine Arts. her many-sided 
creativity has already been recognized by a great number of awards and 
prizes. We asked her about her professional lifework as creator of the cur-
rent system of training hungarian stage designers and costume designers.

neWS frOM hunGAry

27 Intermezzo in the Bethlen Square Theatre

27 Day of Acoustics 2016

27 In commemoration of Tivadar Márk –  wreath-laying at his 
memorial plaque

neWS frOM ABrOAd

28 The Puppet Museum in Česky Krumlov (by Gábor Mikita)

juBilee

29 Vígszínház was opened 120 years ago (by Á. Illyés–I. Szabó-Jilek)
This popular Budapest theatre has been renovated many times – a short 
history of the building’s theatre technology.

TheATre ArchiTecTure

34 New ballet studio complex in Düsseldorf (by Karin Winkelsesser)
for the ballet company of the deutsche Oper am rhein, of international 
reputation, a new „Ballet house” has been erected with 5 studios and ot-
her service rooms. (BTr 2/2016)

in The liMeliGhT

38 About stage floors
experiences of larger Budapest and  countryside theatres concerning sta-
ge floors. What should the „ideal” floor be like.  how are replacements 
planned – considering the ever-increasing weight of stage sets.

Scenery

41 Through a glass darkly... (by Gábor Mikita)
Scenic solutions in the ballet performance of Traviata in Gárdonyi Géza 
Theatre, eger.

Open-Air TheATreS

42 “Acropolis” of Miskolc being renewed (by Gábor Mikita)

prOliGhT + SOund 2016

44 Frankfurt! 5-8 April 2016 (by Attila Jerzsa–Gábor Kele)

TechnOlOGicAl nOvelTieS

46 Chromasound Kft.

47 AVL Trade Kft.

SOund TechnOlOGy in TheATreS

48 What about Sound in theatres? (by Antje Grajetzky)
reassessing the relationship between Technology and Art. The head of 
the sound department of Schauspiel dortmund shares his experiences. 
(BTr 1/2016).

52 Roland adventure in television – PR (by Rozsonits Tamás)
Talk with sound engineers zsolt Gyulai and dániel Tóth about the Tv2 
production The Great duet.

TheATre MAnAGeMenT

54 Introduction to studies about corruption in theatres  
(by Dr. Sándor Venczel)
it is time for the theatre world to face its demons, amongst them corruption.

liGhT ArTS

57 A Nicolas Schöffer retrospective (by Iván Szabó-Jilek)
Műcsarnok Gallery has organized an exciting exhibition from earlier works 
of the french fine artist of hungarian origin, nicolas Schöffer, an out-
standing performer of kinetic arts – today’s interactive arts.

neW BOOkS
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A Magyar SzínházTechnikai Szövetség kiadásában 
megjelenő  SZÍNPAD tavaly ünnepelte tíz éves 
jubileumát.
A negyedéves szaklap a gazdasági és műszaki 
igazgatók, főmérnökök, műszaki vezetők, díszlet- és 
jelmeztervezők, világosítók, hangosítók, díszítők, 
kellékesek, pirotechnikusok, színháztechnikai 
berendezéseket gyártó és forgalmazó 

szakemberek, díszletgyártók és jelmezkészítők, építészek egyetlen 
magyar nyelvű információs forrása.
A szaklap a technikai újdonságoktól, a történelmi kuriózumokig,
kül- és belföldi szakmai híreken túl bemutatja az új létesítményeket, 
érdekes előadásokat, szcenikai megoldásokat.
Az A/4-es méretű SZÍNPAD terjedelme 56+4 oldal, példányszáma 
600–1000 számonként. A szaklap terjesztése előfi zetéssel történik,
a Szövetség tagjai számára ingyenes. Az előfi zetési megrendelő
a www.msztsz.hu honlapról tölthető le.

Fizessen ön is elő a SZÍNPAD-ra!

További információk: Szeles Zsoltné, Judit

Telefon: (+36-1) 329-0841

e-mail: titkarsag@msztsz.hu
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Színháztechnikai Találkozó
és Kiállítás

Színházi Műszaki Vezetők
Országos Tanácskozása 

Nemzetközi konferencia

Magyar SzínházTechnikai Szövetség
Hungarian Society for Theatre Technology
Ungarische Theatertechnische Gesellscha� 

Támogató:

Varázslat a kulisszák mögö� 


