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Lope de Vega komédiáját, A kertész kutyáját. A nagyvonalú könnyedséggel kompo-
nált jelmezekkel Berzsenyi Krisztina,  Túri Erzébet pedig remek díszletével rendkí-
vül szellemesen valósította meg a rendező szándékát.

SZÍNHÁZTÖRTÉNET ÚJRAÍRVA

25 A rokokó és a modern technika (Karin Winkelsesser – BTR)
Az 1769-ben megnyitott potsdami Schlosstheater Németország egyik legrégebbi 
színháza, amelyben még rendszeresen játszanak. A hét év felújítás után megnyi-
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A Magyar SzínházTechnikai Szövetség 
szaklapja

A több irányból és nagy intenzitással jelentkező változások korát éljük. Van, ami 
már itt van előttünk, és van, aminek csak az előszelét érezzük, de tudjuk, hamarosan 
elkövetkezik. 
Amit a koronavírus-világjárvány hagyott hátra és itt van előttünk, az idei 

ProLight+Sound Frankfurtban, majd az ISE (Integrated Systems Europe) látványosan 
megmutatta. A korábban egyértelműen a kontinens legnagyobbjaként (fénykorában 
a musikmessével közösen) a Messe Frankfurt területén rendezett szakmai kiállítás 

– legalábbis hangtechnikai területen mindenképpen – árnyéka önmagának. A két év kihagyás után (legutóbb 
2019-ben) megrendezett kiállításon a pro audio ágazat nagyon visszafogottan képviseltette magát; a legtöbb 
emblematikus hangtechnikai gyártó egyszerűen meg sem jelent. Mások – ifjúkorom hifi show-it megidézve – 
a  fő bemutatótértől szinte tüntetőleg elvonulva, egy privát bemutatószobában rendezkedtek be. (A foghíjat a 
szervezők egy vintage audio „sarokkal” próbálták palástolni – ismét ifjúkoromat megidézve, apró büszkeség volt 
ebben az egyébként szomorú csarnokban a néhai BEAG gyár számos kiállított terméke.) Szerencsére a kiállítás 
másik része, a professzionális fény- és színpadtechnikai eszközök bemutatására berendezett pavilon sokat ja-
vított az összképen; az elmúlt években otthonaikba zárt szakmai közösség és gyártók tulajdonképpen a koráb-
bi évek színvonalát mutató seregszemlén vehettek részt; több gyártó (Clay Paky, Chauvet, Cameo) látványos 
fényshow-t állított össze. A ProLight+Sound-on tapasztalt hiányosságok után többen nagy várakozással tekin-
tettünk az alig két héttel később, május 10–13. között Barcelonában rendezett ISE-re; talán ez lesz az új, a pro-
fesszionális hangtechnika legújabb fejlesztéseit bemutató fórum? Az idei tapasztalatok alapján úgy tűnik, nem. 
Az ISE filozófiája – hangtechnikai oldalról mindenképp – inkább a konferenciatechnika irányába terelte a kiállí-
tókat. A produkciós hangtechnika egyelőre távol marad a korábbi évtizedekben megszokott méretű seregszem-
léktől. Tendencia vagy kollektív kivárás? Az online kommunikáció előretörésének immár mindennapjainkban 
tapasztalható jeleit látva inkább az előbbi. Kétségtelen, hogy egy kiállítás megszervezése, a gyártói/forgalmazói 
részvétel komoly fizikai és anyagi ráfordítást igényel; a trade show-k világa a pandémia előttig nagy és gyümöl-
csöző iparággá nőtte ki magát. Kérdés, hogy a jövőben a közösségi élmény iránti vágy, vagy a gazdaságossági 
megfontolások győznek-e. A kérdés elemzése az MSzTSz által szervezett Sceni-Tech jövőjére is biztosan kihat.
Még szinte fel sem ocsúdtunk a világjárvány okozta megtorpanás, visszaesés, átrendeződés hármasának 

hatásai alól, amikor itt van a következő, ráadásul minket nagyon közelről érintő konfliktus. A szomszédunkban 
zajló háborús események a koronavírust ijesztően gyorsan feledtetően váltak mindennapjaink részévé nemcsak 
a híradásokban, hanem személyes kapcsolatainkon, életvitelünkön keresztül is. És sajnos pár hét alatt egyértel-
művé vált, hogy a háború humanitárius, gazdasági hatásai a következő éveket biztosan meghatározzák, velünk 
lesznek. Csak bízhatunk abban, hogy a józan ész győzelme mielőbb békét, majd megbékélést hoz. Meggyőződé-
sem, hogy ebben a kulturális szektor szerepe meghatározó lehet és lesz. Még akkor is, ha az elmúlt évek bőségét 
bizonyosan szűkebb időszak követi. 
„Térségünkben GDP-arányosan Magyarország kiemelten sokat fordít kultúrára” – hallhattuk, olvashattuk 

az elemzéseket. Közelmúltunkban kétségtelenül számos nagyvonalú, szép beruházással lettünk gazdagab-
bak: ahogy arról a Színpad lapjain is beszámoltunk, a következő lapszámokban bemutatjuk majd, megnyílt a 
Magyar Zene Háza, a felújított Operaház, és a végéhez közeledik Debrecen két színházi fejlesztése is – csak hogy 
a szűkebb szakmai területünket érintő nagyobbakat említsük. A megvalósult fejlesztések kezdeti üzemeltetési 
tapasztalata a koronavírust követő iparági tapasztalatokkal egybevág; a színházi háttérszakmákban az új vagy 
megüresedő pozíciók betöltése egyre nehezebb; egyre égetőbb az elhivatott és kvalifikált szakemberek hiánya. 
Meglévő munkatársaink leterheltsége egyre fokozódik, így félő, hogy intézményeink munkaerő-megtartó képes-
sége tovább romlik. A következő időszakban figyelmünk egy részét biztosan az oktatásra és az utánpótlásra kell 
fordítsuk. Az MSzTSz a helyzetet és kapcsolódó felelősségünket felismerve hívta életre a SzínházTechnikai Kézi-
könyv sorozatot, amely első, hiánypótló kötete a közelmúltban jelent meg. A Kultúráért felelős Államtitkárság és 
a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával megvalósult kiadványt online tudásbázis, portál fejlesztése egé-
szíti ki, és megkezdtük a bőven nagykorúvá és frissítésre érett Színházbiztonsági Szabályzat felülvizsgálatát is.
A Színpad hasábjain feldolgozható témában tehát biztosan nem lesz hiány. „Az idő és a világ nem áll meg. 

Az élet törvénye a változás. És azok, akik csak a múltra és a jelenre figyelnek, biztosan elszalasztják a jövőt.” 
A Színpad következő számai kiadása során továbbra is törekszünk John Fitzgerald Kennedy gondolatainak meg-
felelő szemléletben a jövő alakulását befolyásolni képes tanulságokat levonni, a jövőt befolyásolni képes tren-
deket, előremutató megoldásokat bemutatni. Ehhez a munkához a következő három évre megkaptuk a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatását, amelyet szakmai közösségünk nevében ezúton is köszönünk.

Lakatos Gergely

Bevezetés
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Bevezető
Az együttműködésre 2021 tavaszán kaptam felké-
rést Józsa László producertől, és ez a megtisztelő 
lehetőség alkalmat kínált az amúgy is érdeklődési 
területem fókuszában álló 3D (háromdimenziós, 
azaz térbeli) hangalkotói kísérletezések szem-
pontjából. A Hangdómba készülő 21 perces filmen 
kívül részt vehettem a tartalomfejlesztés más 
területeiben is: a ház angol és magyar narrációs 
hangjainak felvételében éppúgy, mint az állan-
dó kiállítás hangillusztrációinak elkészítésében, 
melyben kreatív zeneszerkesztési és hangtervezé-
si (sound design) kihívások egyaránt előfordultak 
(köszönet hangmester kollégáimnak, Székely-Me-
ző Dorkának és Balázs Gábornak a közreműködé-
sért!). Megemlítem ezek közül pl. Bartók: A  kék-
szakállú herceg vára című operájához készült 
5 perces animációs filmet, melyhez az opera zenei 
anyagából hangeffektusok hozzáadásával készült 
izgalmas hanganyag, vagy a 18. századi európai 
zenei körutazást megelevenítő terepasztal animá-
ciós film zenei és atmoszferikus hangképeit, me-
lyekben az akkori kor hangulatát, élményvilágát 
igyekeztünk megjeleníteni, változatos akusztikai 
eszközökkel. De a szűkebben vett hangmérnöki, 
hangtervezői munkálatokon kívül például a kiál-
lítást nyitó erdei installációhoz (interaktív ani-

máció dobokkal) az ősi totem és sámánisztikus 
világot idéző zenei anyag megszerkesztésére és 
felvételére is lehetőség nyílt, saját énekhangokkal 
és dobzenével.

Képek és hangok a térben
Az alkotócsapat számára a legnagyobb kihívást 
talán a Hangdómba elképzelt élő szereplős kis-
játékfilm jelentette. A forgatás megvalósításához 

a filmelőállító Speak Easy Project a Candao cég 
legnagyobb, 360 fokos felvételre alkalmas kame-
ráját választotta, melynek tesztelése és a képi 
feldolgozás munkafolyamatainak próbái már 2021 

nyarán megkezdődtek. A filmforgatás döntő része 
szeptember-október során zajlott, majd novem-
ber-decemberben elkészültek az utómunkálatok 
is. A film rendezője Kovács István (Ostrom – Diák 
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A Hangdóm programjának létrehozása
A Színpad előző számában a Magyar Zene Háza építészeti, akusztikai, hang- és videotechnikai tervezésével és kivitelezésé-
vel kapcsolatban jelent meg ismertetés. Ebben az írásban a hangi, zenei tartalom létrehozásának néhány érdekes mozzanatá-
ba szeretnék bepillantást nyújtani.

Képek az állandó kiállításból (animáció: Hódi Levente és Lestár Ákos)



MAGYAR ZENE HÁZA

Fotó: Szabó-Jilek Iván
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Oscar-díj, 2018), operatőre Dévényi Zoltán, a képi 
utómunkálatok vezetője Hernáth Csaba volt, a 
hangtervezés és keverés pedig a S.A.I.N.T. Audio 
Stúdióban készült. A kamera 8 lencséből és a mö-
göttük lévő 8 db APS-C méretű szenzorból állítja 
össze a 12K felbontású 360 fokos képet. Ennek a 
technológiának az egyik nehézsége (a számos 
közül) az, hogy a felvétel során a filmben játszó 
szereplőkön kívül a teljes stábnak el kell bújnia a 
kamera mindent látó szemei elől, így a helyszíni 
hangok felvétele is jelentősen megnehezedik.

Éppen ezért Komlódi Gábor hangmérnök kol-
légámmal együtt a forgatási felvételeket jelentős 
számú rádiómikrofon alkalmazásával tudtuk rög-
zíteni, melyek között színészekre szerelt lavalier 
típusúak éppúgy előfordultak, mint a különböző 
tereptárgyak mögé állványon elrejtett irányí-
tott, kis membrános kondenzátormikrofonok is 
(pl.  Sennheiser MKH50, Neumann KM184). A fil-
mes gyakorlatnak megfelelően – függetlenül attól, 
hogy hagyományos (sík), vagy 360 fokos képről 
van szó – a hangokat mindig sok sávon, független 
monofonikus csatornákon rögzítjük, és ezekhez 
társulhatnak a külön, ún. csak hangfelvételek 
formájában (angolul Wild Tracks) felvett sztereó 
atmoszférafelvételek. A hangutómunka során az-
tán ezeket a különálló hangsávokat dolgozzuk fel 
először a kreatív hangvágás eszközeivel, azután a 
speciális 360 fokos hangkeverés különböző digi-
tális eszközeivel. De milyen konkrét hangformátu-
mot jelent az ún. 360  fokos (vagy 3D) hangterve-
zés? – teheti fel az olvasó joggal a kérdést.
Egy dómban vetítendő film esetén a válasz egy-

általán nem evidens, hiszen a filmhang csaknem 
100 éves története elsősorban a mono–sztereo–
vertikális surround (5.1, 7.1) tengelyen zajlott, a 
harmadik, azaz magassági hanginformációk rögzí-
tése és visszajátszási technológiája csak az utób-
bi évtizedben vált szélesebb körben elérhetővé. 

Pedig az emberi hangérzékelés evolúciós eredetét 
tekintve is háromdimenziós, azaz 360 fokos. Egy-
aránt képesek vagyunk megkülönböztetni a szem-
ből vagy a hátunk mögül, jobbról vagy balról, és a 
fejünk felől vagy pl. egy emeleti erkélyen állva az 
alulról érkező hangokat.

Az X-Y-Z betűjelek a szélesség (Width), mély-
ség (Depth) és magasság (Height) hangi infor-
mációit jelölik a szakirodalomban, melyek között 
iránytól és távolságtól függően markáns hange-
rő- és hangszínkülönbségek lehetnek, és a száraz 
(forrás-)hangokhoz belső térben hozzáadódnak 

MAGYAR ZENE HÁZA

Candao Obsidian Pro kamera

Zányi Tamás a forgatáson





még a falakról, tárgyakról érkező visszaverődések, 
amelyek jelentősen színezik hangélményeinket. 
Mégis hosszú évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy a hangérzékelés térbeli tulajdonságainak va-
lóságszerű megjelenítése elterjedjen. 
Ennek a folyamatnak a technikatörténeti át-

tekintése túlságosan hosszú volna jelen keretek 

között, de a legfontosabb fordulópontokat talán 
érdemes felidézni. 1935: Alan Blumlein sztereó 
technikája; 1940: Walt Disney Fantasia c. animá-
ciós filmje, mely 3+3 hangcsatornát használt; 1953: 
a Henry Koster rendezte The Rob c. film bemutatása 
mágnesszalagon elhelyezett 4 csatornás hang-
gal; 1967: a Montréali Világkiállításon bemutatott 
IMAX rendszer, amely 6 csatornás hangrendszer-
rel és egy szubbasszus hangszóróval egészült ki; 
1976: a Dolby Stereo rendszer bemutatása, mely 
2 csatorna jelébe kódolja 4 irány információinak 
(bal-közép-jobb-hátsó) jelét, ezzel lehetővé téve 
a formátum széles körű elterjedését; 1992: a Dolby 
Laboratories bemutatja első digitális filmhang-
rendszerét, a Dolby Digitalt, mely először 5.1, majd 
később 6.1 hangcsatorna átvitelét tette lehetővé 
ún. AC3 kódolási eljárással; 1993: a DTS hangformá-
tumban a Jurassic Park c. film bemutatása, amely 
a Dolby rendszerhez képest kisebb tömörítéssel 
még kiválóbb hangminőséget biztosított; ugyaneb-
ben az évben jelent meg a Sony SDDS formátuma, 
amely szintén saját tömörítési eljáráson (ATRAC) 
alapult, és már 7.1 csatornaszámmal dolgozott.

Ezek a hangrendszerek valójában 2D, azaz az 
X (mélységi) és az Y (szélességi) hangirányok 
megjelenítésére alkalmasak. A magassági hang-
információ megjelenése (Z tengely) csak az ún. 
immerzív hangtechnológiák kifejlesztése óta le-
hetséges, melyek a hagyományos surround csak-
nem 20 éves hódítása után, hosszas kutatások és 
fejlesztések eredményeképpen jelentek meg. Első 
volt a 2005-től fejlesztett Auro-3D, majd a Dolby 
Atmos (2012-ben a Brave c. animációs filmmel 
debütált), amely egyrészt az oldalsó (surround) 
hangszórók számát is növelte, másrészt a néző-
tér fölött elhelyezett (overhead) hangsugárzókkal 
lehetővé tette a magassági hangirányok beveze-
tését, de természetesen építészeti okok miatt a 
padló alól nem volt lehetséges hangforrások meg-
jelenítése. Ezt a két formátumot követte hamaro-
san a DTS:X, és mindhárom szabványra jellemző az 
ún. objektumalapú (object based) hangkeverési és 
visszajátszási technológia, amely jelentősen eltér 
az addig uralkodó horizontális surround rendsze-
rektől. A bonyolultabb processzorok és a jelen-
tősen megnövekedett hangszórószám egyúttal 
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A 2D mozihang vázlatos evolúciója
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meg is drágította az immerzív hangtechnológiák 
megvalósítási költségeit, és a versenyben mára 
a Dolby Atmos került ki egyértelmű győztesként.
A Zene Háza Hangdóm terme azonban nem az 

eddig részletezett és mára már ipari standard-
dá vált immerzív hangtechnikai megoldásokhoz 
kapcsolódik, noha a terem ugyanúgy alkalmas 
mozgókép megjelenítésére, mint egy filmszínház. 
Itt ugyanis a befogadó fizikailag is az alkotás kö-
zéppontjába kerül, fokozva ezzel a képekben és 
hangokban való igazi elmerülés (immerzió) élmé-
nyét. Ahogy az előző számban Arató Éva akusztikai 
írásában és Lakatos Gergely technológiai cikkében 
olvashatták, a Hangdóm valójában egy egyedi ter-
vezésű szonikus kupola, melynek 27 széles sávú 
hangszórója nagyjából egyenletesen hálózza be 
annak felületét. Ezekhez társul még a kupolán 
kívüli pontokra telepített 4 db szubbasszus hang-
sugárzó, melyek az alsó oktávokban egészítik ki a 
hangképet. Így az 5.1-es hagyományos surround 
hangkeveréseken edződött filmesként hamar rá 
kellett jönnöm, hogy a Hangdómba készülő kisfilm 
hangtervezését és keverését nem tudom megol-
dani az eddig sikerrel alkalmazott technikákkal. 
A mozihangformátumok bármelyikében ugyanis 
(beleértve a Dolby Atmost is) a vászon közepén el-
helyezkedő, nagy méretű és teljesítményű center 
hangsugárzónak kiemelt szerepe van a dialógusok 
és a zörejek jelentős részének megszólaltatásá-
ban, hiszen a vásznon megjelenő történetnek és a 
szem által is követhető eseményeknek ez a fő né-
zési iránya. A Hangdóm 27.4-es rendszere azonban 
jelentősen különbözik ettől, nemcsak hangtechni-

kailag, hanem filozófiai szempontból is: a kupola 
szférikus terében minden hangnak és minden 
iránynak egyforma szerepe, jelentősége van (vagy 
lehet), természetesen a megszólaltatott film vagy 
zenei anyag zsánerétől függően. A 8 lézerprojek-
torból vetített, ám tökéletesen illesztett, összefüg-
gő (félgömb alakú) kép hatása pedig tovább erősíti 
az élményt.

Ambiszonikus filmhangtervezés
Az előbbiekből egyértelműen következik, hogy egy 
olyan hangi utómunka-formátumot kellett találni 

ehhez a kisfilmhez, amely már a bemeneti oldalon, 
azaz a hangok és hangsávok térbeli szerkesztése 
tekintetében is a legközelebb áll a kimeneti ol-
dal, vagyis a Hangdóm technikai és hangzásképi 
filozófiájához. Ez pedig nem más, mint az ún. am-
biszonikus hangformátum (angolul Ambisonic), 
mely az utóbbi években a szonifikáció, azaz az 
auditív ábrázolás térbeli jellemzőinek egyik leg-

MAGYAR ZENE HÁZA

A Dóm hangszórórácsozata felülnézetben

A Dolby Atmos hangrendszer nézőtér fölötti hangsugárzói

A SoundField by RØDE NT-SF1 ambiszonikus mikrofon 





fontosabb kifejező eszközévé vált. Az Ambisonic 
tehát szintén az immerzív formátumok családjába 
tartozik, alapjait már az 1970-es években kidolgoz-
ta a Michael Gerzon és Peter Craven vezette ox-
fordi matematikuscsoport. A fiatal egyetemisták 
a University Tape Recording Society (UTRS) tag-
jaiként kezdtek el zenei felvételekkel foglalkozni 
az 1960-as évek végén, és matematikai modellek 
segítségével hamarosan kialakították a tetraéder 
alakzatban elhelyezett 4 mikrofonkapszulából álló, 
360 fokos térhatású hangfelvevő rendszert, me-
lyet először „quadraphonic”, a későbbi fejlesztések 
után pedig 1974-től „ambisonics” reprodukciós 
rendszernek neveztek el. A fejlesztők céget is ala-
pítottak SOUNDFIELD1 néven, amely ma is létezik a 
RODE mikrofongyártó vállalat egyik divíziójaként. 
Az Ambisonics alapvetése az, hogy az akusz-

tikai információkat teljes körű, gömb alakú, 360 
fokos hangszféraként kezeli, melynek középpontja 
az a hely, ahol a mikrofont felvétel közben elhe-
lyezik, vagy ahol a visszajátszás során a hallgató 
feje (fülei) találhatók (sweet spot). Ez a hangfor-
mátum az utóbbi években újra reneszánszát éli, és 
széles körben elterjedt a VR és a 360 fokos videó-
zásban, de a kortárs elektronikus zeneszerzők és 
videoművészek, valamint hangművészeti formák 

(sound arts) is egyre gyakrabban élnek vele a ki-
állításokon, installációkban és egyéb crossmedi-
ális területeken. A tetraéder alakzatú 4 mikrofon 
jelét rögzíthetjük 4 diszkrét hangcsatornán, ezt 
hívjuk Ambisonics „A” formátumnak, de a gyakor-
lati használata egy matematikai eljáráson alapuló 
kódolás után az ún. „B” formátumban lehetséges, 
mely a 360 fokos hangszférát négy komponensre 
bontja: az első három az X-Y-Z tengelyeket repre-

zentáló ún. 8-as karakterisztikájú2 hangirányokra 
és a W-vel jelzett ún. gömb, vagy minden irányú3 
jelekre, amelyek azokat a hangokat tartalmazzák, 
melyek irányuktól függetlenül azonos hangerőben 
és hullámfázisban érkeztek a mikrofonhoz (közös 
monokomponensek). Ezt az alapvető ambiszo-
nikus rendszert (WXYZ) 4 csatornás B-formá-
tumnak, vagy „elsőrendű ambiszonikus B-formá-
tumnak nevezik.4 Az ún. magasabb rendű (higher 
order) ambiszonikus rendszerekkel egyre nagyobb 
felbontású és részletesebb térbeli (spatial) infor-
mációkat adhatunk a hanghoz, így pl. a második 
rendű ambiszonikus B-formátum már 9, a har-
madrendű 16, vagy – egy nagyot ugorva – a heted-
rendű formátum már 64 virtuális hangirányt (azaz 
virtuális hangszórót) képes megkülönböztetni és 
reprezentálni a 360  fokos hangtérben. A digitális 
audio-munkaállomások (DAW) világában a film-
hangkészítésben leginkább használt eszköz az 
AVID cég Pro Tools Ultimate verziója, amely a 2019-
es fejlesztés óta a Dolby Atmos 7.1.2 formátumán 
keresztül egészen a harmadrendű Ambisonic 
16 csatornás verzióig5 már az összes fontos formá-
tumot tartalmazza.
A Hangdóm kisfilmjének hangtervezését eb-

ben az ambiszonikus rendszerben kezdtem el, 
melyhez speciális beépülő modulok (plug-inek) 
beszerzésére is szükség volt. Az egyik legfonto-
sabb eszköz az Audio Ease cég 360PAN SUITE cso-
magja, mellyel az immerzív térbeli pozicionálás, 
ambisonic zengetés (reverb) és a hangok vizuális 

9Színpad 2022/2

MAGYAR ZENE HÁZA

Az AudioEase 360-as panorámamodulja

1 https://www.soundfield.com/#/home
2 figure-8 bi-directional polar pattern
3 omni-directional
4 4-channel B-format, first-order Ambisonics B-format
5 3OA vagy TOA 
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monitorozása is megoldható. Egy másik fontos 
plug-in csomagot képviselnek a BLUE RIPPLE 
SOUND szoftverei, melyek nemcsak mindenféle 
kreatív Ambisonic hangmanipulációt támogatnak 
(a hangtér emelése, forgatása stb.), hanem a kü-
lönböző formátumok közötti fel- és lekeverés, vagy 
az 5.1-es és Dolby Atmos sávok Ambisonic formá-
tummá való átalakítása is megoldható velük. Ez a 
munkafolyamat jelentősen eltért az eddigi filmes 
gyakorlatomtól, rengeteg kutatást, kísérletezést 
igényelt, de fontos tapasztalatokat szereztem. 
A hangok pontos térbeli pozícióját például a csilla-
gászatban és a repüléstechnikában használt for-
gási (azimuth) és emelkedési (elevation) szögér-
tékekben adhatjuk meg keveréskor, illetve ezeket 
a pontokat dinamikusan mozgatni, automatizálni 
is lehetséges. Az előző oldali képen az AudioEase 
360-as panorámamodulját látjuk, ami tulajdon-
képpen egy síkba kiterített gömbfelületet ábrázol. 
A pirossal jelölt hang ebben az esetben azimuth 
+90°, elevation +30° irányból szól a Hangdómban, 
azaz jobb kéz felől harminc fokos magasságból. 
Ennek megfelelően, ha egy hangot plusz/mínusz 
180° azimuth értéken helyezünk el, az lényegében 
a hátunk mögött, vagy a 90° elevation értéken pont 
a fejünk felől fog szólni (Zenith).
A fenti képen a zenekari felvétel keverésének 

mikrofonpozíciói láthatók, ugyanezen a kiterített 

felületen. Képzeljék el, ahogy ez a kép és a hang-
szerekből áradó hang nézőként teljesen körülölel 
minket a Hangdómban: a karmester szemben áll, a 
klarinét képét és hangját bal hátul, a kürtöket pe-
dig jobb hátul érzékeljük, és a zenekar többi szóla-
mai kitöltik a teljes 360 fokos teret. Mintha bent 
állnánk a zenekar közepén, feledhetetlen élmény, 
érdemes kipróbálni!
A film nyitó és záró jelenetét adó képeket a 

Zeneakadémia nagytermében vettük fel a Győri 
Filharmonikus Zenekar és Rajna Martin karmester 
közreműködésével. A zenei rendező Weisz József, 
a hangmérnök Lakatos Gergely volt, és Tóth Péter 
zenei szakértőnk javaslatára még a forgatás előtt 
Bartók Béla: Magyar képek c. művéből az Este a 
székelyeknél című 1. tételt választottuk, amely a 
film végén teljes egészében el is hangzik. Ennek 
a Bartók-műnek bizonyos rövid részleteit, külön-
álló szólamait a film más részein sound design 
elemként is használtuk, természetesen sok zajjal, 
zörejjel, természeti hangokkal együtt. A film fel-
iratos vége főcíméhez készült zörejzenében pedig 
Bartók dallamán kívül felhasználtam még a film-
ből kiemelt ritmikus zajelemeket, pl. a tójelenet-
ből az evező csobbanását, vagy a szüretjelenetből 
a répatisztítás és a szőlőtaposás hangjait. Kovács 
István rendezői koncepciója alapján a film lazán 
egymáshoz kapcsolódó jelenetei egyébként nem 

tartalmaznak filmes értelemben vett dialóguso-
kat. A rövid történetek üzeneteit a képekre, a ze-
nére és a hangokra bízta a rendező, no meg persze 
a nézői fantáziára.
Ennek az ambiszonikus hangi alkotófolyamat-

nak egyik komoly nehézsége, hogy a hangvágás és 
keverés munkálatai csak ún. binaurális fejhallgató 
technikán hallgathatók, mert a Hangdóm egyedi, 
kupolás hangszórórendszere nyilvánvalóan sem-
milyen hangstúdióban nem áll rendelkezésre. 
A  binaurális fejhallgatóra kevert harmadrendű 
(16  csatornás) ambiszonikus hangot a befejezés 
után még egy speciális szoftveres eszközzel dekó-
dolni kell ahhoz, hogy a helyszínen, a 27+4 hang-
szórón valóban megszólalhasson. Mindezekkel a 
technikai kihívásokkal együtt a Magyar Zene Háza 
Hangdóm terme igazán klassz és izgalmas akusz-
tikai térnek bizonyult, és biztos vagyok benne, 
hogy a közeljövőben sok egyedi és érdekes prog-
ramnak, zenei, hang- és videoművészeti alkotás-
nak is helyet ad majd.

Zányi Tamás





A Magyar Zene Házát megálmodó Sou Fujimoto 
építész mottója, a „Forest of Music – Zene a lombok 
alatt” egy helyen összpontosul Budapest szívében, 
hiszen az épület a Városliget közepén, a főváros 
kedvelt pihenőparkjában található. A harmónia és 
az egyediség alapját (tetejét) egy organikus, hullám 
alakú tető adja, amely vékony acéloszlopokon nyug-
szik, ezeket cikcakkban futó, kettős üvegfalak kötik 
össze. A hullám alakú üveghomlokzat és a fényt 
beeresztő nyílásokkal áttört, egy gomba kalapjá-
hoz hasonló tető alsó felületén körülbelül 30 000 
aranylevéllel az építész lenyűgöző módon hozta 
összhangba a Zene Házát a környező természettel. 
Az áttörések és az itt-ott feltűnő lombkorona ter-
mészetes megjelenést kölcsönöznek a hatalmas 
tetőszerkezetnek. Mindezt fokozza az átlátható 
üveghomlokzat, amelyen tükröződnek a környező 
fák is. Az üvegfalak, akár 13 méteres magasságuk 
ellenére, a Városliget szerves részét képezik.

Különleges feladat 
a rendkívüli házhoz
Az extra kihívást a szabálytalan alaprajzú és hul-
lámzó magasságú üvegfallal körülzárt tér alkalmi 
elsötétítése jelentette. Sou Fujimoto építész a 
japán Nagata Acoustics céggel dolgozott együtt, 
azokkal a szakemberekkel karöltve, akik többek 
között a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall és 
a hamburgi Elbphilharmonie akusztikai kialakítá-
sát végezték, és akik sajátosan egyedi, különleges 
hangélményt biztosító hangversenytermeket ké-
pesek megalkotni. Nekik köszönhető az akusztiká-
ban igencsak szokatlan, cikcakkos vonalvezetésű 
üvegfalak megtervezése és alkalmazása a Zene 
Házánál. Az átlátszó, megtört alaprajzú üvegfalak 
közvetve visszaverik az üveget érő hanghullámo-
kat, és hagyják, hogy azok visszaverődve „szétter-
jedjenek” a térben, egyenletes hangelosztást és 
pompás hangélményt teremtve. 
A kihívás a Magyar Zene Házában a nagy kon-

certterem és a kisebb előadóterem teljes sötétíté-
sének megoldása volt, amelyet a hatalmas, több-
rétegű, változó magasságú üvegfalak nehezítettek 
meg. Az épület tervezői úgy döntöttek, hogy ehhez 

elektromosan vezérelt motor által mozgatott 
függönyök alkalmazása lesz a legjobb megoldás, 
amelyeket az üvegfalak két rétege közé kell felsze-

relni. Eddig a világon nem létezett ilyen körülmé-
nyek között működő sötétítő-függönyrendszer, a 
pálya szó szerint nehezített volt. 
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Mászó motoros függönymozgatás
Egyedülálló műszaki újdonság a Magyar Zene Házában

Egészen különleges felkérést kapott a bécsi székhelyű Tüchler GmbH., amely évtizedek óta látja el speciális anyagokkal a 
színházakat, rendezvénytermeket szerte a világon. A Magyar Zene Házának cikcakkos, hullámzó magasságú üveg oldalfalai 
között futó, hatalmas sötétítőfüggönyök gépi mozgatásához forradalmian új motorokat fejleszthetett ki. A tető hullámzását 
követő sínpályák helyenként 35 cm sugarú ívekkel és gyakran 2 m-es szintkülönbséggel futnak. Ezeken a pályákon az új 
motorok 0,3 m/s sebességgel tudják mozgatni a nagy méretű függönyöket.

A Rendezvényterem a páholyból
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A Tüchler megoldása: 
a T-LOK Roller Coaster
Adott volt a feladathoz egy függönysín – a TÜCH-
LER TT2 –, a sokféle sínprofil közül az egyetlen, 
amely felfelé és lefelé is egyaránt hajlítható. 
A hajlításoknál a minimális rádiusz 30 cm. Viszont 
korábban nem létezett olyan motorikus hajtás, 
amely egy függönyt két irányban is meghajlított 
pályán képes mozgatni. A TÜCHLER mérnökei – a 
már meglévő T-LOK önvezető, saját gyártású és 

fejlesztésű függönyhajtást alapul véve – a meg-
adott adatok és elvárások alapján a Magyar Zene 
Háza számára kifejlesztették a T-LOK Roller Coas-
ter motort. 
A T-LOK Roller Coaster elnevezés utal a hul-

lámvasútra. Ez a motor könnyedén képes kezelni 
a 35 cm-es sugarú hajlításokat, amelyek emelked-
hetek, süllyedhetnek vagy követhetik a hagyomá-
nyos sínpályát. A működési sebesség szabályoz-
ható, a maximális sebesség 0,3 m/s, ha a speciális 
igények úgy kívánják, a vonóerő növelésére is van 
mód, akár több T-LOK Roller Coaster csatlakozta-
tásával és összekapcsolásával.

Sötétítőfüggönyök 
a Magyar Zene Házában
Közel 40 függöny került beépítésre a két te-

remben, amelyeknek 80%-a emelkedő vagy éppen 
süllyedő vonalat követ. A rendezvényteremben 
található legnagyobb méretű függöny magassá-
ga 12,5–10,7 méter között van, és összesen 130 kg 
a tömege. Itt a motor 20 hajlított ívet küzd le a 21 
méteres távon, különböző magasságok elérésével, 
0–0,3 m/s változtatható sebességgel.
Milyen maximális méretűek a Zene Házában 

felszerelt sötétítőfüggönyök? 
   23 m szélesség
   12,6 m magasság
   130 kg súly
   egy függöny vonalán mérhető legnagyobb ma-
gasságkülönbség 2 m

MAGYAR ZENE HÁZA

A leghosszabb 21 m-es szakasz – függöny nélkülA leghosszabb  21 m-es szakasz – függönnyel

Az Előadóterem elsötétítve

Az Előadóterem nappali fényben
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A T-LOK KNX-UDP vezérlőrendszer
A Zene Házában telepített TÜCHLER KNX-UDP 
vezérlőrendszer összesen 36 hajtás vezérlésé-
re szolgál. Általánosságban elmondható, hogy a 
vezérlés Siemens komponensekre épül, amely 
az adott helyszínen használatos UDP rendszer-
hez csatlakoztatott, de akár KNX rendszerhez is 
csatlakoztatható. A T-LOK KNX-UDP vezérlőegység 
24 V-os kimenettel rendelkezik, a motorok tápel-
látása a függöny felső szélébe bevarrt hajlékony 
kábelen vagy a függönysínbe épített érintkezőkön 
keresztül történik.

A sötétítőfüggönyök anyaga
A függöny a tervező választása alapján teljesen 
egyedi színt kapott, szürkés, és fényben egy kis li-
lás árnyalattal. Maga az anyag, amely a SUNBLOCK 

SOFT WP Sötétítőfüggöny nevet viseli, nagyon 
kedvelt, hiszen sötétítő mértéke rendkívül magas, 
99,9%, emellett nagyon lágy tapintású dupla szövet.

   100% poliészter; mosható, nehezen gyulladó
   EN 13773-C1
   EN13501 B-s1, d0
   szélessége: 150 cm
   260 g/m²
A Magyar Zene Háza csak nemrég nyitotta meg 

kapuit a nagyközönség előtt, azonban ez a rövid idő 
is elég volt ahhoz, hogy ne csak az odalátogatók 
körében, hanem nemzetközi szinten is hatalmas 
elismerést váltson ki egyedülálló építészetével, 
meghökkentő és merész megoldásaival, amire 
méltán büszkék lehetünk. 

Ing. Mag. Christoph Lach
Unger-Góczán Gréta

A Rendezvényterem nappal széthúzott  függönyökkel és a függönyökkel elsötétítve
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1975–79 között, amikor gimnáziumba jártam ma-
tematika tagozatra, mindig azon gondolkoztam, 
hogy matematikával vagy irodalommal foglalkoz-
zam a későbbiekben. Azért mentem a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Szerkezet-
építő mérnöki szakára, mert azt gondoltam, hogy 
a matematikát nem lehet hobbiként művelni, az 
irodalmat talán igen. Ezért nem mentem bölcsész-
karra. Az egyetemen 1985-ben statikusként diplo-
máztam. A Műszaki Egyetemmel egy időben átjár-
tam az ELTE-re összehasonlító irodalomtörténetet 

hallgatni. Már korán elköteleződtem a színház 
mellett. Szabadidőm nagy részét színházban és a 
Zeneakadémián töltöttem. Ekkor határoztam el, 
hogy színházban fogok dolgozni. Egyetemistaként 
elmentem a KÖZTI-be Siklós Máriához, aki maga 
mellé vett mindenes segítőnek az Operaház akkori 
felújítása alatt. 
Friss diplomával a zsebemben körbejártam a 

színházakat, elmondtam, hogy színházrajongó va-
gyok, érdeklődtem, hogy műszaki diplomával mit 
lehet színházban dolgozni. Így jutottam el Schmidt 
Jánoshoz, aki akkor a József Attila Színház főmér-
nöke volt, azt javasolta, próbálkozzak az Épület-
gépészeti és Cserépkályha Általános Szakipari 
Szövetkezetnél (ÉCSÁSZ). Nyáron elszegődtem 
egy Soltész Rezső-koncertkörútra, pénzért dol-
gozni, szendvicsembernek. A gépkocsivezetőnek, 
aki minket szállított, az ÉCSÁSZ volt a főállású 
munkahelye. Jelentkeztem és felvettek. Mivel ak-
kor még családom, mindig engem küldtek távoli 
vidéki munkák műszaki előkészítésére. Kaposvár, 
Pécs, Szeged, Kecskemét színházainak felújításán 
dolgozhattam. 1989-ben elvégeztem a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola felsőfokú színházi műsza-
ki vezetőképző tanfolyamát.
Öt évig dolgoztam az ÉCSÁSZ-ból alakult Szín-

háztechnika Szövetkezetben. Itt ismertem meg 
Götz Bélát, aki különböző gépészeti megoldások 
kidolgozása miatt keresett minket az általa ter-
vezett díszletekhez. Ő akkor a Madách Színház 
szcenikusa volt, és áthívott a színházába dolgozni. 

Kerényi Imre szerződtetett, és Götz Béla tanított 
meg a szcenikusi munkára. Ebben az időszakban 
kezdődött a nagy színpadtechnikát igénylő musi-
cal-előadások sorozata, például a József és a színes 
szélesvásznú álomkabát című előadással. 1989–
1991 között voltam a Madách Színház tagja. Ekkor 
mutattuk be Tolcsvay: Mária evangéliuma című 

előadását. Ennek az előadásnak Csikós Attila volt a 
díszlettervezője, és én lettem a darab szcenikusa. 
A közös munka során derült ki számára, hogy mű-
szaki végzettségem van, tudok rajzolni és idegen 
nyelveket is. Addigra már elég bátran mozogtam a 
műhelyekben. Megkérdezte, hogy nem mennék-e 
át az Operaházba szcenikusnak. Kerényi Imre biz-
tatott, hogy bátran menjek, de ha nem érzem jól 
ott magam, bármikor visszavesz a Madách Szín-
házba. 
Öt évig, 1991-től 1995-ig voltam a Magyar Állami 

Operaház szcenikusa. Rengeteget tanultam itt is. 
Sok érdekes feladatom volt. Részt vehettem kül-
földi turnékon, ahol sok tapasztalatot gyűjtöttem. 
Közben Götz Béla megkért, hogy tanítsak helyet-
te díszletgyártást a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola felsőfokú színházi műszaki vezetőképző 
tanfolyamán. Ez a feladat 1991-től 1998-ig tartott, 

Gratulálunk!
2022. március 15. alkalmából kiemelkedő iparművészeti, tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy 
Noémi-díjban részesült Szendrényi Éva díszlettervező. Kitüntetése alkalmából mutatkozik be olvasóinknak.

Puccini: Turandot. Szegedi Szabadtéri Játékok, rendező: Kovalik Balázs, 1996

O'Brian: Rocky Horror Show, Újvidéki Színház,
rendező: Nagy Viktor, 2007



itt nagyon sok fiatal színházi műszaki szakembert 
ismertem meg. 
Az Operaházban rendezőasszisztens volt Kova-

lik Balázs, aki akkor a Holló Színházban színész-

ként is játszott. Sokszor kért segítséget a Holló 
színházi előadások díszletének kitalálásához. 
Jelentkezett Münchenben rendező szakra, és 
megbízták Szegeden a Turandot megrendezésével. 

Ő kért fel ennek az előadásnak a díszlettervezésé-
re. Ez volt életem első igazi nagy színházi díszle-
te. Az előadást megvette az Erkel Színház, majd 
átkerült az Operaházba is. 26 év után, 2021-ben a 
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Bartók: A kékszakállú herceg vára, Shanghai

Rameau: Hippolütosz és Aricia, 
Magyar Állami Operaház, 
rendező: Káel Csaba, 2014
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Margitszigeti Szabadtéri Színpadon volt az utolsó 
előadása.  
1995-től szabadúszó díszlettervező vagyok. 

Szegeden egy gyönyörű tervezői időszakom követ-
kezett. Mefistofele, Se villa, se borbély, Triptichon, 
Simon Boccanegra, mind Kovalik Balázs rendezé-
sei. Az alvajáró, A bolygó hollandi, A mosoly orszá-
ga, Hair, Bajazzók, Otello, Ory grófja, Rocky Horror 
Show stb. következtek.
Közben elsodort az élet, férjhez mentem Győr-

ben, Sándor János építészhez. Ő Antal Csaba szce-
nikusa volt. Az Operaházban akkor ismerkedtünk 
össze, amikor Antal Csaba tervezte a díszletet a 
Nagy Viktor rendezte Wozzeck előadáshoz.
Ettől kezdve Schwajda György, Nagy Viktor, Káel 

Csaba, Szikora János, Anger Ferenc, Horváth Patrí-
cia, Romvári Gergely rendezők kértek fel a bemu-
tatóik díszletének megtervezésére. 2002–2003 kö-
zött a Képzőművészeti Egyetemen voltam óraadó.
Voltak külföldi felkéréseim is. Sanghajban Bar-

tók: A kékszakállú herceg vára előadásához tervez-
tem díszletet. Litvániában Händel: Nagy Sándor 
ünnepe című művéhez. Nagyon jók ezek a külföldi 
munkák, mert az alkotók egy része magyar, együtt 
kell dolgoznunk az ottani műszaki dolgozókkal, az 
ottani műszaki körülményekhez alkalmazkodva. 
Az egyik legutóbbi felkérésem: az Operettszín-

házban Balázs Zoltán rendezésében a Nine című 
musical díszletét terveztem. Most az Erkel Szín-
házban beszélgetünk, mert Zsuffa Tünde – Lezsák 
Sándor – Szikora Róbert: Az Ég tartja a Földet című 
musicaljének bemutatója készül. Ennek az elő-
adásnak a díszletét terveztem.
Most már kiállítástervezés és belsőépítészeti 

tervezés mellett legtöbbet díszlettervezéssel fog-
lalkozom, de nagyon hasznos, hogy van tapaszta-
latom a szcenikában is. A tervezés mellett tanítok 
a Zsigmond Vilmos Mozgókép Intézet látványter-
vező mesterszakán. Berzsenyi Krisztina a jelmez-
tervezést, én a díszlettervezést tanítom, ketten 
vagyunk az osztályfőnökök is.
Készülök a doktori dolgozatom megírására. Té-

mája: „Az Operaház 25 évének díszlettervei 1991–2016 
között”. Rengeteg kutatómunkám van benne, nagy 
részét az Operaház archívumában és tervtárában 
végeztem. Ez alatt a 25 év alatt 149 bemutató volt.
A következő operabemutatóm Eötvös Péter: 

Sleepless (Álmatlanság) című műve a MÜPA-ban. 
Nagyon különös szcenírozása lesz. Káel Csaba 
rendező egy olyan mobil rendszer kitalálását kér-
te, amely elég nagy a Bartók Béla Hangversenyte-
rem méreteihez, akusztikailag is jó legyen, de ha a 
színpadon csak két énekes van, akkor se vesszenek 
el a hatalmas térben, hanem le lehessen szűkíteni. 
Legyen a díszlet összecsukható és szétnyitható. 
Különböző térformákat lehessen vele létrehozni, 
olyat, ami segíti az előadás dramaturgiáját… 
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Händel: Alexanders Feast, MÜPA, Bartók Béla Hangversenyterem, rendező: Káel Csaba, 2015

Poulenc: Karmeliták, Operaház, rendező: Anger Ferenc, 2016

Kopit–Yeston: Nine – Kilenc, Budapesti Operettszínház, rendező: Balázs Zoltán, 2021





Felkérésem van egy Frankenstein előadás dísz-
lettervezésére, amit Balázs Zoltán rendez Nyír-
egyházán. Nyáron lesz Székesfehérváron a már 
minden évben hagyományos királykoronázási 
rendezvény a Romkertben. Már a tizedik évnél tar-
tunk, minden előadás díszletét én terveztem. Idén 
az utolsó Árpád-házi királyunk koronázását adjuk 
elő, Szikora János rendezi. 
Tagja vagyok az OISTAT Magyarországi tagoza-

tának. Ez sok külföldi kapcsolat teremtésére ad 
lehetőséget, amiből rengeteget lehet tanulni. Sok-
szor tervezek kiállításokat és belsőépítészettel is 
foglalkozom. Például a Győri Polgármesteri Hiva-
tal irodáit és közönségforgalmi tereit terveztem. 
A  Győri Sport Centrum, Barátság Park komplett 
belsőépítészetét, az AUDI Aréna Győr belsőépíté-
szetét készítettem. Ez a munka másfajta anyagis-
meretet, burkolatok, textilek épületbelsőkön való 
felhasználását igényli. A kiállítások tervezéséhez 

pedig az időszakos felhasználásra való anyagok 
ismerete is szükséges. 
2016-ban Márk Tivadar-emlékplakettet kaptam, 

most Ferenczy Noémi-díjat. Ez egy középdíj, amely 
szerintem a szerteágazó, hosszú ideje tartó mun-
kámat ismerte el. Nagyon melengette a szívemet, 
hogy rengetegen gratuláltak a díj miatt. Sokan 
felhívtak, írtak, Petrovics Emil a lánya szintén 
gratulált. Mondtam neki: „Tudod, ez úgy van, hogy 
most 60 éves vagyok, 35 éve végzem ezt a szakmai 
munkát”. Azt mondta: „Jaj, de jó, akkor épen a kö-
zepén vagy.” Kérdeztem: „Ezt most hogy gondolod? 
120 évig fogok élni, vagy 95 éves koromig fogok dol-
gozni?” Válasz: „Ó, mindkettő.”
Köszönöm a beszélgetést, a kitüntetéséhez a 

Színpad szerkesztősége és a magam nevében gra-
tulálok. Munkájához sok sikert és jó egészséget 
kívánok!

Lejegyezte: Kárpáti Imre

Gratulálunk Horesnyi Balázs Jászai Mari-díjas 
díszet- és jelmeztervezőnek is, aki 2022. március 
15-e alkalmából Magyarország Érdemes Művé-
sze díjban részesült.
Horesnyi Balázsról és munkásságáról szóló írá-

saink a Színpad 2005/4. és a 2021/4. számaiban ol-
vashatók. Kitüntetéséhez gratulálunk, munkájához 
sok sikert és jó egészséget kívánunk!

a Színpad szerkesztősége
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Koronázási Szertartásjáték 2022, Székesfehérvár Romkert, rendező: Szikora János

Goldmark: Sába királynője, Operaház, rendező: Káel Csaba, 
2015





2022-ben több ünnepi alkalom is lesz az életem-
ben: 75 éves leszek, és ötven év elteltével, idén 
májusban kapom meg az aranydiplomát – kezdi a 
beszélgetést Korponai Ferenc.
1947. július 2-án születtem Budapesten. Az Eöt-

vös József Gimnáziumban érettségiztem 1965-ben, 
német-humán szakon. Ennek ellenére reálszakra 
jelentkeztem, a műszaki egyetemre. Mivel a gim-
náziumi évek alatt nem vettem igazán komolyan a 
tanulást, így elsőre nem vettek fel. Ezért a MÜM 
Szakmunkásképző Iskolába mentem rádió- és 
televízióműszerész tanulónak. Gyakorlati képzé-
sen a Mechanikai Laboratóriumban dolgoztam. Itt 
többek között stúdió-magnetofonok tervezésével 
és gyártásával foglalkoztak. Nem kellett szakmun-
kásvizsgát tennem, mert jól szerepeltem az akkori 
„Szakma Ifjú Mestere” versenyen, ezért soron kívül 
megkaptam a szakmunkás-bizonyítványt. 1967-
ben felvettek a Budapesti Műszaki Egyetem Gé-
pészmérnöki Karára, ahol 1972-ben diplomáztam.
Az egyetemi évek alatt a Mechanikai Labora-

tóriummal társadalmi ösztöndíj szerződést kö-
töttem. A tanulmányi időm alatt anyagilag támo-
gattak, ezért a diploma megszerzése után öt évig 
ott kellett dolgoznom mint gyártmányszerkesztő 
mérnök. Illetve kellett volna, mert noha nagyon 
szerettem ezt a helyet, csak három évig maradtam. 
Ekkor megkerestek a Találmányi Hivatalból, hívtak 
az újító mozgalom és feltaláló tevékenységek osz-
tályára főelőadónak. Ez a munka nagyon érdekes 
és szerteágazó volt. Megismerhettem a legújabb 

találmányokat, újításokat, de csak két évig marad-
tam, mert ez tulajdonképpen irodai, nem gyakorla-
ti mérnöki munka volt.
Amikor Strack Lőrinc és Asztalos Gyula ötlete 

alapján az Épületgépészeti és Cserépkályha Álta-
lános Szakipari Szövetkezet (ÉCSÁSZ) liftszerelő 
és javító részlege színpadgépészettel is foglal-
kozni kezdett, szükségük lett gépész tervezőre. 
1978. január 1-től dolgoztam ott, tervezési iroda-
vezető beosztásban. Ehhez tervezői jogosultság 
kellett, amit a Mechanikai Laboratóriumban töl-
tött tervezői gyakorlati éveim után megkaptam. 
Létrehoztam egy olyan tervezőcsapatot, akik a 
színpadtechnológiai tervekből elkészítették a 
színpadgépészeti berendezések gyártmányterveit. 
Három munkatárssal kezdtünk, később elektro-
mos tervezőkkel is bővült a részleg. A tervezőcsa-
patom által készített terveket a Színháztechnika 
Szövetkezet, később a Színháztechnika Kft. dolgo-
zói gyártották le és szerelték fel.
Az első nagyobb munkám a Szegedi Nemzeti 

Színház rekonstrukciója volt, azután a kecskeméti, 
kaposvári, pécsi, miskolci, veszprémi színházak 
fejújításai következtek. Sorra kerültek a budapesti 
színházak is: a Vígszínház, a Pesti Színház, a Thália 
Színház stb. Sok vidéki művelődési ház színpadgé-
pészetét is mi terveztük.
A színpadtechnika mellett belekóstoltam a 

színházi világítástechnikába is. 1994-ben megke-
resett a Rent-A-Spot cég tulajdonosa, Nagy-Józsa 
György (magyar származású svájci állampolgár), 
hogy szervezzem meg az általuk forgalmazott 
színházi világítástechnikai eszközök magyar-
országi terjesztését, értékesítését. Így lettem a 
Rent-A-Spot Kft. ügyvezető igazgatója, innen men-
tem nyugdíjba 2005-ben. 
A Miskolci Színháztechnikai Napokon találkoz-

tam Schmidt Jánossal, akivel korábbi munkáim 
során már sokat dolgoztunk együtt. Elmondta, 
hogy a Színházi Biztonsági Szabályzat előírása 
szerint a színpadtechnikai berendezéseket ne-
gyedévenként felül kell vizsgálni. Ezeket a vizsgá-
latokat ő végzi az ország színházaiban, művelődési 
házaiban. Megkérdezte, volna-e kedvem hozzá 
csatlakozni és vele együtt végezni ezt a munkát. 

Elvállaltam, és ezután együtt végeztük az ellenőr-
zéseket a pesti és a vidéki színházakban. 
Beléptem a Magyar Mérnöki Kamarába, és 

megszereztem a jogosultságot erre a szakértői 
munkára. Így 2006-tól mint színpadtechnikai 
emelőgép szakértő dolgozom, egyéni vállalko-
zóként. A színházi felújítási munkáknál a közbe-
szerzési rendeletek előírják műszaki ellenőrök 
foglalkoztatását, ezért megszereztem a Mérnök 
Kamaránál a színpadgépészeti berendezések mű-
szaki ellenőre jogosultságot is. Így nemcsak meg-
lévő színpadtechnikai berendezéseket vizsgálok 
mint szakértő, hanem 2017-től a nagy színházi re-
konstrukciós munkákban is részt veszek. Vélemé-
nyezem a tervezett beépítendő technikai berende-
zéseket és felügyelem azok beépítését, egészen 
az átadás-átvételi eljárásig. Az elmúlt öt évben 
részt vettem többek között a Hagyományok Háza, 
a Nemzeti Táncszínház és legutóbb az Operaház 
felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésében. 
Nagyon élvezem a munkámat, vannak ugyan 

ismétlődések is benne, de minden színház más 
és más, mindig akad valami új fejlesztés, újabb 
berendezés, ami nekem is újabb feladatot jelent. 
Úgy érzem, a színházi szakmában ismernek és 

elismernek, sokszor keresnek meg egy-egy új fel-
adat kapcsán. Dolgozom, ameddig szakmailag és 
fizikailag bírom.
Szívesen betanítanék fiatalokat erre a munkára, 

ha lennének jelentkezők. Ehhez többéves szakmai 
gyakorlat, egyetemi végzettség, mérnöki kamarai 
tagság szükséges. Ezek megléte kell ahhoz, hogy 
megszerezhessék a jogosultságot a szakértői 
munkára. Minden évben továbbképzésekre kell 
járni, kreditpontokat kell szerezni, ötévenként pe-
dig meg kell újítani a tanúsítványt. 
Színházi körökben mondani szokás: „a színpad 

egy veszélyes üzem”, ezért munkám során mindig 
a színpadgépészeti berendezések biztonságos 
működését tartom szem előtt.
Köszönöm a beszélgetést, születésnapodhoz és 

az aranydiplomádhoz a Szerkesztőbizottság nevé-
ben is gratulálok!

Lejegyezte:
Kárpáti Imre

BEMUTATJUK

19Színpad 2022/2

Korponai Ferenc 75 éves
Korponai Ferenc gépészmérnök, színháztechnikai emelőgép- és műszaki ellenőr 
szakértőt köszöntjük 75. születésnapja alkalmából.
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A színházi látványra gyakran úgy gondolunk, 
mint a szöveges-dramatikus cselekményt kiegé-
szítő, azt megerősítő környezeti világra: a díszlet- 
és jelmeztervező a színházi rendezővel szorosan 
együttműködve olyan látványvilágot alkot, amely 
a leginkább támogatja a cselekmény kontextusát. 
Létezik azonban a színházi látványtervezésnek 

egy olyan megközelítése, amikor az előadásban 

a vizuális elemek önálló életre kelnek, és nem 
kiszolgálják, hanem megteremtik, sajátos kifeje-
ző eszközeikkel, képi jelrendszerükkel önmaguk 
inspirálják, szerkesztik az időben, térben és moz-
gásban lezajló színpadi események sorát. Az ilyen 
előadások a látványszínház vagy vizuális színház 
műfajába tartoznak.

A vizuális színházban a kosztümök – tulajdon-
képpen testmaszkok – kilépnek az alkalmazott 
képzőművészet kereteiből, és a saját autonóm vi-
zuális kifejező eszközeikkel közölnek nonverbális 
tartalmakat, például markánsan jelölnek érzelmi 
állapotokat vagy akár társadalmi jelenségeket.
A három tervezőművész számára ezen a kiál-

lításon a jelmez a főszereplő. A színházi jelmez a 

Testmaszkok
Ezzel a rendkívül kifejező címmel nyílt kiállítás a Kiscelli Múzeumban Bérczi Zsófia, Nagy Fruzsina és Szűcs Edit látvány-
tervezők munkáiból, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Jelmezeiket rendhagyó módon a Kiscelli Múzeum rejtélyes 
katakombájában mutatják be.

Addikció jelmez a Tabu kollekció c. Catwalk-koncertből 
(Trafó 2016) Tervezte: Nagy Fruzsina

aUTONÓM zÓNA (Trafó 2016) Tervezte: Szűcs Edit aUTONOM zÓNA (Trafó 2016) Tervezte: Szűcs Edit

Bérczi Zsófia Nagy Fruzsina Szűcs Edit



vizuális közlés autonóm eszközévé válik. Társa-
dalmi jelenségeket, érzelmi állapotokat kifejező 
„testmaszkjaikat” csodálhatja meg a látogató. 
Belépéskor egy nagy, nyüzsgő életképben találja 
magát, majd a kisebb terekbe lépve, állóképekbe 
kimerevítve találkozik a három művész tematikus 
csoportokba rendezett jelmezeivel: arc nélküli 
vagy teljesen stilizált, egymással valamilyen vi-

szonyba helyezett, erős mozdulatokba „mereve-
dett” babákon kiállítva.
Bérczi Zsófia az Élőkép Vizuális és Interdisz-

ciplináris Színházi Alkotóműhely alapítója és ve-
zetője. Az Alkotóműhely célja, hogy vizuális, moz-
gás- és képzőművészeti színházi előadásokat, élő 
kiállításokat és ezekhez kapcsolódó projekteket 
valósítson meg. Komoly hiányosságnak tartják, 

hogy a magyar oktatásban nem szerepel a „vizu-
ális színház”, ezért ilyen céllal nyitottak a fiatalok 
felé. A 2004-ben alapított alkotóműhely 2009 óta 
használja az Élőkép Színház nevet.
Nagy Fruzsina jelmeztervező a hazai munkái 

mellett főként német nyelvterületen dolgozik 
magyar rendezőkkel. A  divatbemutató jellegű 
catwalk- (kifutó) koncert egyik kitalálója. Az így 
elnevezett műfaj egyszerre színház, koncert és di-
vatbemutató. Tervezői védjegye az őrült vizualitás, 
a többrétegű jelentéstartalommal bíró, mesélő, 
humoros jelmezek. A Catwalk-koncertjeit Halász 
Dóra karnaggyal rendezi és azokat a Soharóza kó-
rus adja elő.
„Egy jelmeztervező »szürke egér«, sem itthon, 

sem külföldön nincs reflektorfényben –  mondta 
egy korábbi nyilatkozatában. – Azért találtam ki a 
saját látványperformanszaimat, mert azt éreztem, 
annyi ötlet szorult belém, hogy szétrobbanok, ha 
nem adhatom ki őket. Egy ilyen látványshow any-
nyi energiát kivesz belőlem, hogy utána boldogan 
tervezek, mondjuk, egy öltönyös Hamletet. Nem 
kell mindig valami nagyon extrémet csinálni. Csak 
azért, mert van hozzá tehetségem és kapacitásom, 
nem erőltetek rá sem a rendezőre, sem a színészek-
re egy furcsa látványos világot. Kizárólag akkor 
tervezek ilyet, ha van rá igény, és persze a saját 
rendezésű előadásaimhoz.” 
Készített már étteremjelmezeket, járműkollek-

ciót, ruhakölteményeket egészségügyi betétekből, 
felfújható guminőkből. Az Andrássy úti villa ház-
jelmeze bekerült az Országos Színháztörténeti In-
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A Depresszió jelmez a Tabu kollekció c. Catwalk koncertből. 
(Trafó 2016) Tervezte: Nagy Fruzsina

Testszövet (Mu Színház 2004) Tervezte: Szűcs Edit KirakArt (Trafó 2021) Tervezte: Szűcs Edit

Gyerekrajz jelmezek a Tabu kollekció című Catwalk-koncertből (Trafó 2016) Tervezte: Nagy Fruzsina
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tézet múzeumi gyűjteményébe, miután a PQ 2019 
Fragments című kiállításán szerepelt. 
Szűcs Edit ruha- és jelmeztervező iparművész 

1993-ban diplomázott az Iparművészeti Főiskola 
Mesterképző Intézetében. Szinte attól a pillanattól 
kezdve folyamatosan tervez jelmezeket, melyek 
által viselői „lényekké” válnak. 2000 óta megha-
tározó tagja a Természetes Vészek Kollektívának, 
amely alternatív mozgásszínházként izgalmas 
feladatok és kísérletezési lehetőségek elé állítja 
a tervezőt.
„Az emberi test számomra olyan, mint festőnek 

a vászon – vallja. – Meggyőződésem, hogy az öl-
tözéktervezés térbeli formaalkotás a test köré, és 
mint ilyen, a plasztikai tudás az alapja. A termé-
szeti népek megfigyeléseiből tudjuk, hogy az első 
öltözékek az egész testet borító maszkok voltak, 
amiket a különböző szertartásjátékokon viseltek. 
Ez az ősi forma kezdett el érdekelni, így jutottam 
el a jelmezhez is. Ezért testmaszkoknak nevezem 
azokat a jelmezeket, amiket nem felkérésre, hanem 
a saját örömömre készítek.”
A három művész alkotásaiból látható kiállítá-

son a jelmezek, testmaszkok szinte szobrászati 
alkotások. A termekben az alkotások mellé sem a 
művek címe, sem az alkotó neve nincs feltüntetve. 
Ezzel talán azt akarták kifejezni, hogy a kiállításon 
látható jelmezekből összeállított „színpadképek”, 
„jelenetek” közös, tobzódó fantáziájuk termékei.

Kárpáti Imre

KIÁLLÍTÁS

A „Női jelmezek” közös terme

A Kigyó jelmez a 33 álom c. előadásból (Örkény Színház 2021) Tervezte: Nagy Fruzsina

A Tarot Nagy Arkánumai. Tervezte: Bérczi ZsófiaA Tarot Nagy Arkánumai. Tervezte: Bérczi Zsófia
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A XVII. század Spanyolország aranyszázada volt – 
hangsúlyozza Ignacio García, az Almagrói Nemzet-
közi Klasszikus Színházi Fesztivál igazgatója, aki 
tavasszal a budapesti Nemzeti Színházban dolgo-
zott: Lope de Vega ,,örökbecsű“ komédiáját, A ker-
tész kutyáját állította színre. Az előadás ennek az 
aranykornak a gazdagságát kívánta érzékeltet-
ni – többek között a klasszikus hatásra törekvő 
látványvilággal. A nagy spanyol komédiaszerző 
fergeteges darabjának alapja: valaki nem enged a 
húsos fazék közelébe senkit, ugyanakkor ő maga 
sem eszik belőle. 
A félreértésből, féltékenységből és irigységből 

fakadó vígjátéki elemek, a darabot átszövő pimasz 
derű, a tökéletes színpadi gépezet az óramű pon-
tosságú, komikus mechanizmus segítségével tel-
jesedik ki. A látszat mögött azonban mély, fájdal-
mas kérdés lappang: vajon tudunk-e úgy szeretni, 
hogy rá ne unnánk szeretetünk tárgyára?

Berzsenyi Krisztina nagyvonalú könnyedség-
gel megkomponált jelmezei mellett Túri Erzébet 
díszlettervező egy magától értetődő elem játékos 
fölerősítésével, rendkívül szellemesen valósította 
meg a rendezői szándékot: korabeli spanyol barokk 
festmények (másolatai) uralják a színpad tereit. 
Veretes képkeretek borítják be a padlózatot, az ol-
dalfalat. A műgyűjtői szenvedélyt mutatva az ötlet 
jól tükrözi a korszak gazdagságát, valamint a fel-
sőbb körök művészetre fókuszáló, azon keresztül 
reprezentáló életvitelét. S ezenfelül megvan ben-
ne a történetre való konkrét reflektálás, valamint 
a dramaturgiai funkció: a kifutószerű játékteret 
lezáró falon a galériákra, képcsarnokokra jellemző 
módon egymás fölé, mellé felfüggesztett műalko-
tások kaptak helyet, melyek hol uralkodói pózban 
tetszelegve, hol alázatos szentként pózolva áb-
rázolják Diána grófnőt. (A képek alapjául korabeli 
festmények szolgáltak, melyekbe belemontírozták 

a grófnőt megformáló Tóth Augusztáról készített 
fotóportrékat.) 
Jól érzékelteti ez a megoldás, hogy ki az úr a 

házban. Itt minden a ház asszonyáról és akaratáról 
szól, minden és mindenki körülötte forog, kike-
rülhetetlenül ő az alfa és az ómega. A képek rá-
adásul cselvígjátékba illő módon rejtekajtókként, 
ablakokként is funkcionálnak. A legváratlanabb 
pillanatokban nyílnak ki a keretek, s a festmény 
helyén élő portréként egy-egy szereplő groteszk 
grimasza reagálja le a színpadi történést, vagy se-
gíti a játszókat, hogy mihamarabb kereket oldja-
nak egy-egy komikus helyzetből. A ház úrnőjének 
méltóságteljes fennköltsége mögött bővérű udvari 
nép figyel kajánul.

SZÍNREVITEL
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Bekeretezett barokk
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A játékteret lezáró fekete fal erkélyén gyertyák 
sorakoznak. Utalnak a barokkra jellemző fény-ár-
nyék ellentétre, de ha nem keltenének művelő-
déstörténeti asszociációkat, akkor is konstatál-
ható, hogy egyszerűségükben is mennyire szépen 
zárják le a teret. S persze itt is megvan a színpadi 
játékot segítő gyakorlati funkció: a sötét hátsó tér 
lehetőséget ad a hallgatózó szereplők rejtőzésére, 
a teljes alak homályban maradhat, ugyanakkor a 
gyertyafény jól kiemeli az arcokat. Így hiteles az 
észrevétlen megbúvás, ugyanakkor a néző szá-
mára jól kivehető, élvezhetően nyomon követhető, 
hogy a szereplő miként reagálja le a hallottakat, 
látottakat.
A Gobbi Hilda Színpad térelrendezése miatt 

mégsem élvezhető a színpadi látvány a maga tel-
jességében. A nézők ugyanis oldalperspektívából 
láthatják a színpadi emelvényt. Az első sorokban 
ülve semmi rálátásunk a földön fekvő képekre, 
csak a kereteket érzékelhetjük. S amíg a grófnő 
áthághatatlannak tűnő portréfala szemből ural 
mindent, kiválóan érzékeltetve az erőviszonyokat, 
s szellemes parafrázisként is mosolyt fakaszt, ad-
dig oldalról nézve nem érvényesül a súlya. A mell-
bevágóan mutatós, a realista közegeket mellőző, 
víziószerű, a szereplők játékát jól szolgáló díszlet 
így némileg veszített a hatásosságából.

Mikita Gábor



Lope de Vega: A kertész kutyája
Nemzeti Színház, Gobbi Hilda Színpad
Bemutató: 2022. április 13.
Rendező: Ignacio García
Díszlettervező: Túri Erzsébet
Jelmeztervező: Berzsenyi Krisztina
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A Schlosstheater (Kastélyszínház) a felújítás után 
2020 szeptemberében nyílt meg újra, de a járvány 
miatt néhány előadás után ismét be kellett zárni, 
és a nyári évad is elmaradt. 2021 szeptemberében 
újra megnyitotta kapuit, ismét a Faust I előadásával. 
A potsdamiaknak hét éven át nélkülözniük kellett sa-
ját színházukat, amelyhez sokan nemcsak kulturális 
értelemben, hanem személyesen is kötődnek – hi-
szen az NDK idején ifjúsági avatások és más ünnep-
ségek is a rokokó stílusú, belül arany és vörös bár-
sony borítású pompás „ékszerdobozban” zajlottak. 
A felújítás több fázisban zajlott a történelmi 

épület helyreállítása és korszerűsítése érdekében, 
hogy modern és biztonságos előadásokat lehes-
sen tartani. Az első építési szakaszban, 2016–17 
folyamán – amely a szövetségi és a tartományi 
kormányok I. beruházási programjának köszönhe-
tően valósulhatott meg – felújították a tetőt és az 
arra függesztett színpadi berendezéseket.

A második építési szakaszban (2018–19, de 
a világjárvány miatt csak 2020-ban fejeződött 
be) korszerűsítették a tűzvédelmi és biztonsági 
rendszereket, felújították a ruhatárakat és fertőt-
lenítették a faszerkezeteket. A felújítás lépései a 
múlt különböző hibáiból következtek. A tető már 
régóta beázott, a víz bejutott a belső térbe és a 
fa tetőgerendázatot is megrongálta. Az 1960-as, 
70-es években a leromlott állapotú részeket acél-
elemekre cserélték, amelyek közül néhány hibás 
volt, a faelemeket pedig olyan faanyagvédő szerrel 
impregnálták, amiről később kiderült, hogy káros 
az egészségre. A hibák kijavításán kívül korszerű 
színpadi berendezéseket szereltek be, és a bizton-
sági és tűzvédelmi rendszereket a jelenlegi szab-
ványokhoz kellett igazítani.
Az építtető a Kastélyszínházat befogadó szín-

házként működtető Porosz Kastélyok és Kertek 
Alapítvány (SPSG) volt. Az előadások a Potsda-
mi és a Brandenburgi Színházzal, a Potsdami 
Schloss festspielével való együttműködés kere-
tében jönnek létre; emellett kongresszusok és 

ünnepségek is színesítik a ház programját. A szín-
házi vendégelőadásoknál és a rendezvényeknél 
minden szerkezeti és technikai megoldást ösz-
sze kell hangolni a műemlékvédelmi előírá- 
sokkal.

Az épület
A kastélyszínház a hatalmas Neues Palais (Új pa-
lota) része, amelynek pompás termei és vendég-
lakosztályai 1763 és 1769 között épültek, II. Frigyes 
Franciaország elleni győztes háborúi emlékére. 
A színház kívülről nem látható, csak a maszkot és 
hangszereket viselő szoboralakok utalnak a déli 
szárnyban lévő épületrész funkciójára. Az  elő-
csarnok, a bár és a ruhatár a földszinten van, az 
első emeleti terembe egy meredek lépcsőn lehet 
feljutni, a lépcsőházhoz vezető folyosót lenyű-
göző, nagy ablakok díszítik. Ezek felújításakor a 
4×2 m-es ablakok üvegezését – a leesés veszé-
lye miatt – laminált biztonsági üvegre kellett 
cserélni, az osztások megváltoztatása nélkül. 
Az üvegezés miatt az ablakok súlya jelentősen 
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A rokokó és a modern technika1

Az 1769-ben megnyitott, pompás potsdami Schlosstheater Németország egyik legrégebbi színháza, és egyike azon kevés tör-
téneti színházaknak, amelyekben még mindig rendszeresen játszanak. Hét év felújítás után a Theater Poetenpack a Faust I 
előadásával nyitotta meg újra a kapuit. A közönség számára szinte láthatatlan megoldásokkal a tűzvédelem és a technika is a 
legmodernebb színvonalra került. 



A Schlosstheater a Neues Palais-ba beépítve, ezáltal kívülről nem látható. A bejárat az épület jobb oldalán van

1  Karin Winkelsesser: Moderne Technik im Rokoko c. német nyelvű 
cikke alapján. Bühnentechnische Rundschau, 2021/6.szám, 32–36. o.
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megnőtt, ennek ellenére felfelé csúsztatva zár-
hatóvá és könnyen mozgathatóvá kellett tenni 
őket. Az emeleten amfiteátrumszerűen kialakított 
nézőtér fogadja a látogatót, ez újdonság volt a 
barokk páholyos teátrumok idejében. A II. Frigyes 
királyról elnevezett „rokokó frédéricien” stílusban 

megépített termet a 18. században divatos kínai 
hermák és kagylóformák, pálmák, füzérek, keleti 
hangszerek díszítik, az összképet az arany és a 
vörös bársony burkolatok teszik teljessé. A  fel-
újítás során tapasztalt restaurátorok állították 
helyre a belső teret. 
A kétszintes terem 260 nézőt tud befogadni. 

A második szintet a közönség nem használhatja, 
mert nincs hely a menekülési útvonalakra, ezért itt 
a fényvetőket helyezték el. Ezzel elérkeztünk a mű-
emlék épületben működő modern színházak üze-
meltetésének problémáihoz. Például nagy kihívást 
jelentett a hatályos jogszabályoknak megfelelő me-
nekülési útvonalak és a vészvilágítás kialakítása. 

Menekülési útvonalak és biztonság
A biztonsági világítás felújítása és a menekülési 
útvonalakat jelző táblák kiépítése szoros koope-
rációt igényelt a műemlékvédelmi hatóságokkal. 
Az új vezetékeket el kellett rejteni. A szabványo-
sított vészvilágító lámpatesteket a meglévő vi-
lágítás mögé helyezték el, a második szintre ve-
zető lépcsőház felső részén pedig felfelé sugárzó 
LED-fénycsíkok kerültek. A vakolat fölé fektetett 
kábeleket a stukkó díszítő fugái rejtik. Az új tűzi-
víz-hálózat száraz, felszálló vezetékeit eltakarni 
sem volt könnyű feladat.

A színpadtorony és a speciális 
faanyag
A szűk, magas előcsarnokon keresztül lépünk be 
a színpadra, amely az épület első emeletén van. 
Az  összes díszletet egy 4,3×1,7 m-es nyíláson 
keresztül kell be- és kijuttatni. Amikor a színház 
megépült, barokk színpada volt, fix díszletfalakkal, 
így nem volt szükség nagy nyílásokra a díszlet 
elhelyezéséhez. A színpad mérete 12×14 méter, 
különlegessége a gyantatartalmú fekete fenyőből 
készült padló, ami a legtöbb színházzal ellentét-

A felújított és modernizált Schlosstheater Potsdam

Pillantás a színpadra a faszerkezetű munkakarzatról



A régi zsinórpadlás restaurált, konzervált faszerkezete, az egykori kulisszás színpadgépezet néhány megőrzött elemévelAz új taposórács a zsinórpadláson 
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ben nincs feketére festve. Szakszerű lerakását 
csak néhány cég képes elvégezni.
A zsinórpadláson tekintetünk a fából készült te-

tőgerendákra esik; ezek is az eredeti építés idejéből 
származnak. Az épület új tetőfedést és szigetelést 
kapott, és itt kezdődött a faanyag színpadig tartó 
fertőtlenítése. Műemlékvédelmi okokból nem volt 
megoldható a gerendák kiváltása acél- vagy beton-
szerkezettel. A szennyezett részekből vákuumos 
mosási eljárással távolították el a lehető legtöbb 
káros anyagot, majd mindent újra lekezeltek. 
A zsinórpadlás területén lévő, szennyezett faszer-
kezet egy légtérben van a nézőtérrel és a színpad-
dal. A színházi dolgozók és a közönség védelme ér-
dekében ezt a területet intenzíven megtisztították 
és sellakkal lefedték. Erre a karbantartás céljára 
elkülönített területre csak személyi védőfelszere-
lést viselő, erre kijelölt személyek léphetnek be, ők 
is évente legfeljebb kétszer.

A szennyező anyagok szigorú nyomon követé-
se és kezelése megtörtént. Ez a probléma nagyon 
emlékeztet az azbeszt használatára, amelynek 
egészségügyi kockázatait szintén sokáig bagatel-
lizálták.

Régi és új színpadtechnika  
A zsinórpadlás szintjén fagerendák és a történeti 
színpadtechnika elemei, például terelőkerekek 
láthatók, a modern gépészetbe ágyazva. Új tapo-
sórács készült, ez alatt helyezkedik el a 20 díszlet-
húzó terelőkerék sora. Korábban a terelőkerekek a 
zsinórpadlás felett voltak, ez azonban az alacsony 
belmagasság és a kötélerdő miatt veszélyes volt. 
Most ugyan még alacsonyabb a belmagasság, de a 
zsinórosok biztonsága így jobban garantált. 
A zsinórpadláson is sikerült megőrizni a lehe-

tő legtöbb régi eszközt. Új faelemekkel pótolták a 
régieket, és az NDK-időkből származó acélelemek 

egy része is megmaradt, de azokat össze kellett 
illeszteni és rögzíteni. A tetőgerendák minden 
talppontjához hozzá kellett nyúlni a teherbírás nö-
velése érdekében. Ehhez is először találni kellett 
egy olyan céget, amely ezt a speciális munkát el 
tudja végezni.
A tetőszerkezet fertőtlenítéséhez és felújításá-

hoz a színpadgépészetet és a világítást le kellett 
bontani. A régi kábelkötegek kaotikusan voltak 
lefektetve, szerelésük még a régi, 1920-as évekből 
származó előírások alapján készült. Most új világí-
tási híd készült. A munkakarzatok közötti kapcso-
latot egy szűk csigalépcső biztosítja. A díszlethú-
zók mögött egy, mélységében kézzel mozgatható 
gépi húzó található, amely a B+P Veranstaltungs-
technik cég különleges konstrukciója. Ez a cég 
szállította az összes új színpadi berendezést, és a 
korábbi ellensúlyos kézi húzókat is újratelepítette.
A fakorláttal ellátott galérián fényvetők helyez-

hetők el, amelyek dugaszolóit a kábeltüzek meg-
előzése érdekében FI relével szerelték fel. Az új 
előírások szerint minden áramkörnek rendelkez-
nie kell FI relével. Ez vonatkozik a teljes színpadvi-
lágítási hálózatra és a fényszabályozó rendszerre 
is, amelyet most utólag szereltek fel. A korszerű-
sítés előtti, régi reflektorokat megtartották, szer-
vizelték és a korszerűsítés után visszahelyezték. 
Az  épület elhagyásakor – tűzvédelmi okokból – 
a teljes elektromos rendszer áramtalanítható.

Tűzbiztonság 
A színpadnyílást nem zárja vasfüggöny, mivel a 
történelmi épületben nem volt igazi színpadto-
rony, így nem volt hely számára. Most egy üveg-
szálból készült, drótkötelekkel vezetett tűzvédelmi 
függöny felszerelését engedélyezték. A tűzvédelmi 
előírások szerint 15 percig kell ellenállnia a lángoló 
tűznek. A színpadon minden a C1-es kategória sze-
rinti tűzbiztonsági előírásnak felel meg. 
Arra a valószínűtlen esetre, ha mégis tűz ütne 

ki, az első emeleten már korábban kiépítettek egy 
sprinkler-rendszert. A legutóbbi téves riasztások-
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A Kastélyszínház díszes nézőtere

A színház hosszmetszete (Grafika Architekten Petersen / SPSG)



A projekt résztvevői
Építtető: Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) 

Projekvezetők: Kerstin Laurenz, Dr. Olaf 
Saphörster 

Színpadterv és projektvezetés: Theater 
Engineering Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin 

Színpadtechnikai cégek: 
    •  B&P Veranstaltungstechnik, 
Bühnenmaschinerie, Wuppertal 

    •  LSS Licht, Steuer- und Schaltanlagenbau 
GmbH, szenische Beleuchtung und Audio 
Videotechnik 

A projekt költsége
     I. ütem: 4 millió euró 
    II. ütem: 2,7 millió euró



ból azonban levonták a tanulságot, és a földszinten 
található, pazar stukkókkal díszített termek védel-
me érdekében a színpad szintje alatt 1,30 méterrel 
egy vályút építettek be az oltóvíz összegyűjtésére. 
A tűzszakasz a színpad és a nézőtér között fut a te-
tőtől az alsó színpadig. A tűzoltó víz lefolyócsövei-
nek kiépítése is bonyolult volt az 1 m vastag meny-
nyezetek áttörésével, de nem volt más lehetőség. 
A felújítás előtt felmerült a gondolat, hogy 

egyszerűbb lenne múzeumként megnyitni a szín-
házat. Németország újraegyesítése után azon-
ban sok színházat bezártak, ezért az alapítvány 
úgy döntött, hogy megtartja játszóhelyként, és a 
potsdamiak is ragaszkodnak ehhez. A felújítás már 
univerzális működést biztosít: színházi és operai 
előadásokat tudnak fogadni zenekarral. A korsze-
rűsítés miatt csak kevés történelmi értéket kellett 
feláldozni.
A Poetenpack társulata a felújított színházat 

kétszer is felavathatta egy történelmi Faust-be-
mutatóval és modern színpadképpel.

Faust – a megnyitó 
A mostani Faust-produkció ismerős terepen ját-
szódik a 2009-ben alapított független társulat 

számára, amely évek óta rendszeresen fellépett 
nyáron a színházban. A Kai Schubert által rende-
zett darabot „a modern élet példázataként” állítot-
ták színpadra. A jelentősen lerövidített változat 
nyitott színnel kezdődik: Faust a rivaldába lép, és 
meglehetősen visszafogottan mondja el a nyitó 
szöveget. A színpadkép hátterében egy belülről 
megvilágított, fekete szemcsés félgömb ragyog, 
ami a produkció során kinyílik és változik – ki-
bontva szobává vagy szoborrá válik, és a fény tago-
lásával számos intenzív hangulatváltást hoz létre. 
A padlón egy nagy tükör tükrözi a cselekményt, a 
második felvonásban pedig hátulról csillagos ég-
bolt világítja meg a színpadot.

Ebben a néhol titokzatos, romantikus vagy vad 
hangulatban a közönség közel három szórakoztató 
órán keresztül szemtanúja lehet Faustus doktor 
átalakulásának, ahogy a kétkedő tudósból, elad-
va a lelkét Mefisztónak, boldog szerelmes lesz. 
A jeleneteket egy kiváló szaxofonjáték köti össze. 
A zenész és a hangmérnök a zenekari árokban 
állította fel felszerelését, és a hangkeverés révén 
hangulatos zenei aláfestéssel tölti be a teret. 
Végül Gretchent kivégzik, és Faust ismét egyedül 
marad. Aki túl sokat akar, a végén mindent elve- 
szíthet.

Karin Winkelsesser 

SZÍNHÁZTÖRTÉNET ÚJRAÍRVA



Faust, a megnyitón: A Theater Poetenpack Potsdam társulatának előadása.

Fo
tó
: S
te
fa
n 
Gü
nt
he
r



A HUNGEXPO újjáépítése alkalmával a CK épü-
let plenáris üléstermébe a GÉPBÉR-Színpad Kft. 
beépítette a Gala Venue eseményspecifikus újra-
konfigurálható nézőtér-technológiai berendezést.
A mozgatható nézőtér összesen 8 előre beállí-

tott pozícióba állítható. Más, egyedi pozíciók beál-
lítása is lehetséges a kezelők által.
A mozgatható nézőtér mobil hanggátló falakkal 

három részre, egyedi rendezvényterekké osztható.

   A mozgatható nézőtér alapterülete: 1800 m2

   Mozgatott sorok száma: 43
   Nézőtér befogadóképessége: 2048 szék
   Mozgatott tömeg: 650 tonna
A kivitelezés alkalmával a CK épület plenáris 

üléstermébe a jelenlegi legmodernebb, süllyeszt-
hető Gala Venue ülésrendszer került beépítésre, 
amely lehetővé teszi, hogy a helyszín az igények-
nek megfelelően rövid idő alatt átalakítható legyen.
A GALA SYSTEMS/Gala Venue egy egyedi építé-

sű nézőtér-technológiai berendezés. A terem há-
rom szektorra választható le akusztikus tolófalak-
kal, és összesen 2048 nézői széket foglal magába.
A széksorok mozgatásával a rendszer azok 

különböző formában történő elhelyezését tudja 
megoldani. Ezenkívül lehetőség van a teljesen sík 
elrendezéstől a moziteremszerű, lépcsőzetesen 
emelkedő elrendezésen keresztül a részben vagy 

teljesen nyitott széksoros, vagy akár székek nél-
küli terem kialakítására.
A rendszer egyedi elektronikai és mechanikai 

megoldásokat tartalmaz, köztük a részelemek 
mozgatásáért felelős Spiralift® meghajtású eme-
lőberendezéseket, melyek a székrendszer alatti 
3 méter magas géptérbe kerültek.

A GÉPBÉR-Színpad Kft. weboldalán a színház-
technikai projektleírásban egy látványos videó 
mutatja be a kivitelezés folyamatát.

https://gepberszinpad.com/szinhaztechnika/projektek/

hungexpo-reborn-gala-systems-gala-venue-rendszer- 

kivitelezes

HAZAI HÍREK

HUNGEXPO Reborn – GALA Systems
a Gala Venue rendszer kivitelezése
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Egy új kezdet

A SIXTY82 brit, holland és francia összefogással alapított, rácsos tartó- és rög-
zítőrendszerek, valamint színpadi elemek és kiegészítők tervezésével és gyártá-
sával foglalkozó vállalat. A csapat a szórakoztatóiparban szerzett több mint 100 
éves tapasztalatot egyesíti, a modern kor által megkövetelt innovációval és fej-
lesztésekkel, hogy kielégítse ezzel az egyedi kihívások és az új műszaki megoldá-
sok iránti növekvő keresletet. A SIXTY82 elkötelezett a termék- és szolgáltatás-
fejlesztés innovatív eszközeinek folytatása mellett, amelyet a szakmájuk iránti 
szenvedély vezérel, hogy ügyfelei továbbra is hihetetlen dolgokat építhessenek.

A D.P. Music Kft. több mint 25 éven át látta el a Prolyte termékek képviseletét, 
magas minőségű színpadi és színháztechnikai elemeket biztosítva vásárlóinak. 
A márka életében bekövetkezett változások – az új tulajdonos és a csoport felvá-
sárlása – ellenére mégsem volt olyan éles a váltás, hiszen a jelenben a szakmai 
gárda és főként a Prolyte cégcsoport alapítói is a SIXTY82 csapatát gazdagítják. 
Ennek köszönhető az is, hogy a megszokott minőség mellett a Prolyte és SIXTY82 
termékei egymással teljes mértékben kompatibilisek, szabadon variálhatók. 

A termékek minőségét statikai megerősítő számítások, a legszigorúbb iparági 
szabványoknak való megfelelés garantálja, valamint egyedi RFID azonosítás te-
szi kiemelkedővé.

A kínálatban megtalálhatók, komplett tető és színpadrendszerek, truss elemek 
széles választéka, szállító és rögzítőelemek és az újdonságok mellett az összes 
megszokott kiegészítő is.

Az új, szabadalmaztatott fejlesztések közül kiemelkedő az ALPHA82 modulá-
ris truss, ami jelenleg a világ legrugalmasabban felhasználható rácsostar-
tó- rendszere. Könnyen újrakonfigurálható, ugyanolyan erős, mint az 
L52R és az XL101R elemei, kompatibilis a szabványos L52R 
és XL101R rácsos tartókkal, így magasabb a befektetés-
arányos megtérülés. Mivel egy méretben, két nagy teher-
bírású rendszer tulajdonságait ötvözi, akár 75%-kal csök-
kenthető a szállítási kapacitás. 

D.P. Music Kft.
+36 23 886 980
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.



Idén, több COVID-év kihagyása után, 
ismét lehetővé vált a szakemberek 
számára, hogy meglátogathassanak 
két fontos európai szakkiállítást. 
Már ez év februárjában szerették 

volna megtartani az integrált rendsze-
rekre és vizuáltechnikára koncentráló 
ISE 2022 szakkiállítást, de az év eleje 
még a vírus bizonytalanságában telt, 
így a szervezők május első felére tolták 
az időpontot. Ily módon a kiállítások sor-
rendje idén felcserélődött, az időpontjuk 
kicsit szerencsétlen módon közel is ke-
rült egymáshoz.
Először a frankfurti ProLight + Sound 

2022 kiállításról osztanék meg néhány be-
nyomást. Ezt április 25–28. között tartották 
meg szokott helyén, a frankfurti nagy kiállí-
tási központban (Messe Frankfurt), viszont 
a Musikmesse társkiállítást már nem szer-
vezték meg, elsősorban a hangszerkereske-
delem drasztikus átstrukturálódására hivat-
kozva. Ily módon az a látogatói réteg, amely 
elsősorban a hangszerek iránt érdeklődött, 
de a professzionális fény- és hangtech-
nikát is meglátogatta, zömmel hi-
ányzott. Az is érződött a kiállításon, 
hogy két évet ki kellett hagynia, és 
számos kiállító még nem volt biz-
tos magában, így nem jött el.
Már a COVID előtti időszakban 

is erős változás volt megfigyelhető, 
elsősorban a professzionális hang-
technikai cégeknél – nevezetesen 
az, hogy egyre kevésbé ezt a kiállí-
tást tekintették fontosnak, inkább 
az ISE-t kezdték favorizálni. Ez idén, 
a kétévnyi kihagyás után még erő-
sebben jelentkezett, és tulajdonkép-
pen kimondhatjuk, hogy a frankfurti 
kiállítás professzionális hangtechni-
kai része tetszhalott állapotba került. 
A nevesebb gyártók gyakorlatilag mind 
elmaradtak, a megmaradt kiállítók 
standjai egy nagy csarnokban lötyögtek, 
és annak is jelentős részében egy retró 
hangtechnikai kiállítást rendeztek be. Itt 
azért öröm volt látni az egykori legendás 
magyar gyártó, a BEAG néhány korszakos 
darabját…

PROLIGHT + SOUND 2022
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Szubjektív beszámoló
a frankfurti ProLight + Sound 2022 és a barcelonai ISE (Integrated Systems 
Europe) 2022 szakkiállításokról

Felsőgépészeti mego
ldások az ASM GmbH

-tól

Az Area4/Milos, a tru
ss rendszerek nagyá

gyúja nagy területen
 állított ki
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PROLIGHT + SOUND 2022
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A professzionális fénytechni-
kai gyártók viszont erős jelenlétet 
produkáltak, több neves márka 
színvonalas show keretein belül 
mutatta be legújabb termékeit. Ta-
lán a leglátványosabb az Ayrton vízi 
show-val ötvözött bemutatója volt, 
de sokaknak tetszett a Clay Paky és 
a Robe termékről termékre lépegető 
szakbemutatója is. Érdekes volt látni, 
hogy a lézer-foszfor fényforrással egy 
újabb termék is megjelent a világpi-
acon (Ayrton – Cobra), kíváncsian 
várom a további fejlesztéseket ezzel a 
fényforrással kapcsolatban. A gyártók 
alapvetően mindenütt elég pesszimis-
ták voltak a jelenlegi alapanyag-be-
szerzési problémák kapcsán, és idén 
nem is nagyon látják ennek megoldó-
dását. Mindenkit óvatosságra intettek 
a szállítási határidőkkel kapcsolatban, 
mivel ők maguk is az anyagbeszállítói 
láncok kiszolgáltatottjai.
Sok új terméket lehetett azonban a 

standokon felfedezni, ám mivel ez a be-
számoló nem hivatott ezekről felsorolás-
szerűen tájékoztatni, javaslom inkább a 
márkaképviseletek megkeresését.
A kiállítás jövőjével kapcsolatban a na-

gyobb márkák sem tudtak véleményt mon-
dani – a látogatói létszámmal alapvetően 
elégedettek voltak, de a poszt-COVID világ 
kihívásait, az ennek kapcsán tapasztalható 
változásokat még nem lehet pontosan érzé-
kelni ebben a szektorban.
Az ISE 2022 kiállítás szervezői még 2020 

februárjában, éppen a COVID európai kitörése 
előtt tartották meg utolsó amszter-
dami kiállításukat, 2021-ben a követ-
kezőt már Barcelonába áthelyezve 
kívánták megrendezni. Ez a pandémia 
miatt teljesen elmaradt, idén viszont az 
eredeti februári időpont helyett május 
10–13. között rendezték meg első ízben 
Barcelonában.
A katalán főváros kellemes időjárás-

sal és sok hazai, valamint nemzetközi 
látogatóval örvendeztette meg a kiállí-
tókat. Az integrált rendszereket többféle 
tematika köré csoportosították, így pél-
dául: okos épületek, oktatási technológiák, 
digital signage, világítás- és színpadtech-
nika, hangtechnika. A legnagyobb területet 
az ún. multitechnológiák foglalták el, ahol 
az egymással kommunikáló technológiák 
legújabb fejlesztéseit láthattuk. Jól tetten 
érhető volt, hogy a pandémia alatt az online/

A Samsung káprázat
os felbontású videofa

la, „The Wall”

Óriási videofal vezérl
őtermi felhasználásr

a

A LAMP látványos LE
D-fal bemutatója





home office munkavégzés technológiái, vizuál-
technikai eszközei nagyot fejlődtek. A vizuáltech-
nikai óriáscégek nagy standjai látványosak voltak, 
nagy a verseny: ki tud még kisebb pixeltávolságú 
és minél élethűbb színű LED-fal-modulokat fej-
leszteni, készíteni.
Érdekes volt látni, hogy néhány nagyobb vilá-

gítástechnikai cég is megjelent, véleményem sze-
rint tesztelték a kiállítást, hogy mennyire érdemes 
majd nekik a jövőben ide koncentrálniuk. Megjele-
nésük inkább képletes volt, mint fajsúlyos.
A professzionális hangtechnikai cégek sem je-

lentek meg azzal a nagy területtel és termékpalet-
tával, amit korábban az amszterdami kiállításokon 
megszoktunk. Olyan érzésem volt, hogy le akarták 
tudni a kötelezőt, és még talán maguk sem tudják, 
hogy vajon ez az ő igazi megjelenési helyük a jövő-
ben, vagy sem.
Összegezve: két, meglehetősen ellentmondá-

sos kiállítást láthattunk, és biztos vagyok abban, 
hogy a régi kiállítási élet már nem fog visszatérni. 
Ahogy az életünkben sok minden megváltozott az 
elmúlt két évben, az új termékek bemutatásának, 
értékesítésének, marketingjének módja is válto-
zás alatt van, s ezt ezek a kiállítások is megérzik.

Böröcz Sándor

PROLIGHT + SOUND 2022

Az egyik legnagyobb
 kínai LED-fal-gyártó

, az INFiLED standja

A Panasonic standjá
n a magyar Parlamen

t fényfestése volt az 
egyik nagy attrakció
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fénytechnika nagyon
 

odatette magát

Az Ayrton vizi show-j
a 

vitte a pálmát



OISTAT-HÍREK

A World Stage Design (WSD) az egyetlen, dísz-
letterv alapján létrehozott kiállítás, amely a világ 
számos látványtervezőjének a munkáját mutatja 
be. Az ötödik WSD kiállításra – a járvány miatt meg-
késve – 2022. augusztus 6. és 16. között kerül sor a 
kanadai Calgaryban. Több száz  művészt, tervezőt, 
technikust és építészt várnak a világ minden tájáról, 
akik előadóművészeti eseményeket hoznak létre, az 
előadások látványvilágát megalkotják vagy tudomá-
nyosan feldolgozzák. Előadásokkal, kiállításokkal és 
az alkotókkal folytatott beszélgetésekkel 11 napon 
keresztül ünneplik a színpadi látványtervezést. 
Az esemény szervezői és az OISTAT örömmel 

jelentik be, hogy a World Stage Design 2022 prog-
ramjai most már személyes részvétellel folytatód-
hat. Mindenkit örömmel várnak idén augusztus-
ban Calgaryban!
A szervezők tisztában vannak azzal, hogy nem 

mindenki tud majd utazni és személyesen részt 

venni a gazdag programon, ezért az előadásokon, 
üléseken az online részvétel lehetőségét is biz-
tosítják. Több munkabizottság fog ülésezni Cal-
garyban, a színpadi hanggal foglalkozó bizottság 
workshopot is szervez ebben az időben.
Digitálisan is elérhető lesz az OISTAT Színházépíté-

szeti Tervpályázata (TAC) anyagainak kiállítása. Az idei 
pályázat témája a kanadai Banff Művészeti Egyetem 
számára tervezett, flexibilis szabadtéri előadómű-
vészeti tér volt. Ugyancsak kiállítják és digitálisan is 
megtekinthetők lesznek az OISTAT Színháztechnikai 
Ötletpályázat (TIP) díjazott anyagai, és az eseményre 
a pályázati anyag katalógusa is megjelenik. 

A WSD 2022 előkészítése nagy kihívást jelentett 
az elhúzódó COVID-járvány miatt, de bíznak abban, 
hogy minél többen a személyes részvételt fogják 
választani. A kanadai járványügyi előírásokról és a 
vízummal kapcsolatos információkról a WSD 2022 
honlapján lehet tájékozódni.
A honlapon várják a jelentkezők mielőbbi re-

gisztrációját. A regisztrációs lehetőségek a követ-
kezők: hibrid (személyes és digitális) vagy csak 
digitálisan.

További információk: 

www.wsd2021.ca

World Stage Design 2022
Calgary, Kanada, 2022. augusztus 6–16.



Az emberek mindkét oldalról jönnek a színház 
megnyitójára. Türelmesen állnak sorban a Zenet-
tistrasse impozáns, téglafalazatú boltívénél, és 
mutatják Covid-oltási igazolványukat, akárcsak a 
Tumblingerstrassén, ahol az átjáróban vörös ala-
pon fehér betűk hirdetik a Münchner Volkstheater 
nevet. Az új előcsarnok megvilágított bejárati ré-
sze a nagy kerek ablakkal és a két kültéri lámpával 
olyan, mint egy barátságos arc, amely már mesz-
sziről üdvözöl mindenkit.
Ez az új, három színpaddal rendelkező szín-

házépület Münchennek abban a negyedében 
épült, ahol valaha vágóhidak voltak. A színház 
magában foglal egy 600 férőhelyes nagyszínpadot 
(1.  színpad), egy 200 férőhelyes stúdiószínpadot 
(2. színpad) és egy körülbelül 100 férőhelyes mű-
helyt (3. színpad). Az állatszállító, hentes és nagy-
kereskedő vállalatcsoportok mosósorai ma is ott 
láthatók a telephelyeken. 2000 és 2007 között a 
szarvasmarha- és sertésvágást privatizálták, a ló-
vásár megszűnt, és a müncheni vágóhíd egyesült a 
nagybani vásárcsarnokkal. Azóta a kerület a bajor 
húskereskedelem negyedévé fejlődött.

A városkép változása folyamatos, a környéken 
a középosztály lakó- és kulturális negyede van 
kialakulóban; ennek látható jele az új müncheni 
Volkstheater, több mint 30 méter magas színpadi 

tornyával és a tetőn elhelyezett feltűnő oszloppal. 
Mérete önmagában is a városrész középpontjá-
vá teszi, ugyanakkor határozottan elválasztja a 
területet a nyugatra fekvő, sűrűn beépített kör-
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Látványos változás1

2021. október 15-én ünnepélyesen megnyílt a Volkstheater új épülete München Schlachthofviertel  kerületében. A járvány 
ellenére a projekt mind időben, mind pénzügyileg a tervek szerint valósult meg. Christian Stückl rendező és intendáns a II. 
Edward című darabbal mutatta be az 1. színpad technikáját, valamint a kritikus és polgári színjátszásról vallott elképzeléseit.

1   A Bühnentechnische Rundschau 2021/06 szám 16-20. oldalon 
megjelent Eva Maria Fischer: Sichtbares Zeichen für Wandel cikk 
tömörített másodközlése a szerző engedélyével.

A színházépület a homlokzat kialakításával sikeresen illeszkedik a régi Schlachthofviertel, magyarul Vágóhíd-kerület környezetébe

Az új Münchner Volkstheater új épülete a 30 méteres színpadtoronnyal 
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nyezettől. München városának ez a kulturális 
projektje egy futballpálya nagyságú területen áll, 
és összesen 25 000 m2 hasznos területet foglal 
magában.

Új és központi helyszín 
A müncheni Volkstheater 1983-as alapítása óta 
olyan épületekben működött, amelyeket eredetileg 
sportlétesítménynek szántak. A brienner strassei 
helyszín egy multifunkcionális csarnok volt, az 
1950-es évek közepén épült Sportház, amely idővel 
elérte a korlátait. A tűzvédelmi szabályok, a szállí-
tási problémák, a zajvédelem, a korszerűsítési és 
bővítési lehetőségek hiánya, valamint a bérbeadó 
saját hasznosítási tervei lehetetlenné tették a 
maradást. Gazdasági és művészeti szempontból 
szükségesnek bizonyult, hogy a színházi műkö-
déshez szükséges összes teret egyetlen közös 
helyen vonják össze és a szükséges mértékben 
növeljék.
Ezért a város vezetése új helyet keresett; a 

három lehetséges helyszín közül a mostani ren-
delkezett központi fekvéssel és a legjobb infra-
struktúrával. 2016 júniusában a városi tanács 
utasította az építésügyi osztályt, hogy indítsa el 

a fővállalkozói közbeszerzési eljárást. A hivatal a 
müncheni Volkstheaterrel szorosan együttműköd-
ve igen részletes pályázati dokumentációt készí-
tett. Ez közel 1000 oldalas igényleírásból, valamint 
egy részletes helyiség- és funkciómátrixból állt, 
amely a 300 helyiség követelményeit tartal- 
mazta.
Európai uniós pályázatot hirdettek a legjobb 

várostervezési, építészeti és műszaki megoldás 
megtalálására. A pályaművek értékelésekor a fő-
vállalkozó átfogó ajánlatán kívül a városépítészeti 
szempontokat is figyelembe vették. A zsűri egy-
hangú véleménye és a városi tanács 2017. decem-
ber 13-i, szinte egyhangú döntése alapján a Georg 
Reisch GmbH & Co. KG nyertes ajánlatát fogadták 
el, amelyet az LRO – Lederer Ragnarsdóttir Oei 
építésziroda terveivel közösen adtak be. A két cég 
már több közös projekt révén jól ismerte egymást. 
A  szerződést még 2017 decemberében aláírták, a 
régi istállóépületeket pedig 2018 januárjában bon-
tották el, kitisztítva az építési területet. Ugyanez év 
júniusában a helyszínt átadták a fővállalkozónak, 
és augusztusban megkezdődhetett az építkezés.
A Covid-járvány okozta, előre nem látható kor-

látozások hátráltatták az építési folyamatot, de 
ezeket nagymértékben ellensúlyozta a projekt-
ben részt vevők elkötelezettsége. A hároméves 
ütemtervet és a 137,4 millió eurós költségvetést is 
betartották, így a komplex kulturális projekt 2021 
júniusában elkészülhetett. A költözésre június 
harmadik hetében került sor, kezdve az asztalos- 
és lakatosműhellyel, majd a kellék- és hangtech-
nikai részleggel, végül az adminisztráció és a mű-
vészeti vezetés irodáival.

Időtlen tégla 
Az LRO építészirodának a homlokzatok építészeti 
minőségével és a negyedben több helyen alkalma-
zott nyerstégla-burkolatokkal sikerült az új épü-
letet a kialakuló negyed környezetébe integrálni. 
A Zenettistrasse mentén álló, műemléki védelem 
alatt álló épületek sorát és a Tumblingerstrasse 27. 
szám alatti saroképületet is beillesztették a pro-
jektbe. Ezekbe kerültek a müncheni Volkstheater 
művészlakásai és adminisztratív helyiségei, példá-
ul a művészeti igazgató irodája, valamint a drama-
turgiai és sajtóirodák. A földszinten bölcsőde épült 
a társulat és a munkatársak gyermekei számára. 
Az újonnan tervezett, széles bejárati ív össze-

köti a régi és az új épületrészt, az ereszpárkány 
révén szervesen kapcsolódik a meglévő főépület-
hez. Tágassága ellenére a belső udvar a szögletes 
és íves elemek kombinálásával és elrendezésével 
az otthonosság érzetét kelti. Az új épület a szín-
padtoronnyal messze kiemelkedik a városrészből; 
plasztikussága elsősorban a színház funkcionális 
követelményéből adódott, ugyanakkor a robusztus 
tömb az ereszmagasságok ügyes eltolásával ki-
egyensúlyozottnak tűnik.
Az épület műszaki berendezéseit a hőszigetelő 

burkolat mentén fémrudakból készült, hajlított 
rácsszerkezettel burkolták. A vastag, részben íves 
téglafalak és az alacsony ablakok viszonya mél-
tóságot és időtállóságot kölcsönöz az épületnek. 
Így a hőszigetelés is jelentősen javult és nagyon 
jó energetikai mérleget biztosít. Arno Lederer épí-
tész az épületet egy adventi naptárhoz hasonlítja: 
először ki kell nyitni a kis ajtókat, hogy felfedezzük 
a színes képeket. Maga az előcsarnok méltó a fon-

A tágas előcsarnok natúr színű, a színkoncepció Johann Wolfgang Goethe színelméletére épül 

Az 1. színházterem alaprajza
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tos társadalmi funkciójához. A Johann Wolfgang 
Goethe filozófiai színelméletén alapuló, természe-
tes színeket használó belső tér ünnepi hangulatot 
teremt: a meleg sárga szín, amely az intuíciót, a 
spiritualitást, a kommunikációt és az ünnepet 
jelképezi, a színházba hívogat. A kiegészítő szín, a 
hűvös türkiz, amely vágyakozó, de egyben harmo-
nizáló hatást is gyakorol, kifelé irányul. A sötét-
kék mennyezeti elemek süllyesztett LED-ekkel a 
végtelenség és a békesség érzetét keltik a térben. 
Az  előcsarnok közepén egy nagyvonalú, lágyan 
ívelt, fehér és türkizkék színű, szoborszerű lépcső 
teremti meg a kapcsolatot az egyes szintek között.

A főszínpad mint központi elem
A házigazda, Christian Stückl, aki 2002 óta a szín-
ház művészeti igazgatója, a megnyitón büszkén 
és optimistán vezeti az érdeklődőket az előcsar-

nokon keresztül kedvenc helyére, „játszóterére”, az 
1. színpadra, ahol adottak a technikai feltételek a 
rendezői elképzeléseihez. A színház korábbi épü-
letéhez hasonlóan a nézőtéren 600 ülőhely van, 
ebből hat akadálymentesített a kerekesszékkel 
közlekedők számára. A lényeges különbség a régi 
színházhoz képest a modern színpadtechnikában 
rejlik. A nézőtéren két emelőpódium található, to-
lóláncos meghajtással. A rajta lévő székkocsikat 
az első hat széksorral együtt a leeresztett pódiu-
mokról a nézőtér hátsó sorai alatti széktárolóba 
lehet betolni. A szabad tér így használható zene-
kari árokként, vagy megnövelt előszínpadként. 
Egy másik különlegesség a nézőtéren kereszt-
ben mozgatható, látható világítási híd. A legtöbb 
színház csillárral díszíti a nézőteret, a müncheni 
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Az 1. színpadnál a 600 székből hat sor mobil, így zenekari árok és nagyobb színpad is kialakítható 

Theiss
Hajtástechnika
színpadi süllyesztés,
emelés, forgatás

A 2. számú játszóhely, a Stúdiószínház alaprajza
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Volkstheater azonban az oldalfalakon egyszerű, 
kifinomult világítás mellett döntött: a LED-ekkel 
felszerelt terrakotta virágcserepek hangulatos, 
visszafogott fényt adnak és hangsúlyozzák a szín-
ház népies szemléletét. 
A nézőtér hátsó részében két vezérlő található a 

világítás és a hangvezérlés számára, vetítőgéppel. 
Az első felszerelés költségvetéséből az 1. színpad-
ra új fényvetőket lehetett vásárolni. A régi épület-
ből származó reflektorokat a 2. és a 3. színpadon 
osztották fel, és a próbaszínpadon is ezeket hasz-
nálják. 
A nézőtér elején, a fent említett két tolóláncos 

pódium fölött négy gépi díszlethúzót építettek be. 
A portálzónában, a mintegy 15 tonnás vasfüggöny 
mögött található a főfüggöny ollós mozgatóbe-
rendezése, amely oldalirányban (görög rendszer), 
valamint függőlegesen (német rendszer) mozgat-
ható. Ezt követik a 0. utca emelői és a kétszintes 
portálvilágítási híd.
A 8,5 m magas portálnyílás szélességét a két 

mozgatható portáltorony segítségével 8–11 mé-
ter között lehet állítani. A nagyszínpadon a felső 
gépezet 59 gépi díszlehúzóból és 10 ponthúzóból 
áll. Mindhárom szinten körbefutó munkakarzatok 
vannak. A sodronykötelek a taposórács alatt fut-
nak.
A színpad a főszínpadból, a hátsó színpadból és 

egy jobb oldalszínpadból áll. A főszínpadon négy 
kétszintes, emelhető süllyedőpódium található. 
Az 5-ös színpadi pódium nemcsak szcenikai pódi-
umként szolgál, hanem az alagsorban lévő díszlet-
raktár készleteinek szállítására is. A főszínpad és a 
hátsó színpad között található a lógódíszlet-emelő 
és -tároló, ez 7,5 m mélyre süllyeszthető, és akár 
16 m széles, összecsavart lógó díszlet tárolását is 
lehetővé teszi. A jobb oldalszínpadon öt oldalsó 
színpadkocsi található, amelyek külön-külön vagy 
összekapcsolva is mozgathatók. A hátsószínpad 
padlója öt kiegyenlítő pódiummal rendelkezik. A for-
gószínpadkocsi forgótárcsájának átmérője 15  m, 
magassága pedig 33 cm, és a hátsószínpadon tá-
rolják. Minden színpadkocsi alsó vezetésű is lehet.
A színpadgépészet a színpadon elhelyezett ve-

zérlőpultról vagy több mobil vezérlőpultról is mű-
ködtethető. Minden elektromos vezérlés megfelel 
a vezérlések SIL3 biztonsági osztályának.

Két színpad a rugalmas használat 
és a kísérletezés érdekében 
A 2. színpadot többcélú stúdiószínpadnak alakítot-
ták ki, mintegy 200 néző számára. Itt több módon 
lehet elhelyezni a székeket, például különböző ol-
dalakon, térszínpadként, de koncertek vagy partik 
is rendezhetők. A terem állítható magasságú pad-
lóval, széktárolóval, emelőpódiumokkal, világítás- 
és hangvezérlővel rendelkezik. A 11 csőmotoros 

dísz lethúzó mellett szándékosan 5 kézi ellensú-
lyos díszlethúzót is telepítettek ide – kenderkö-
téllel és kézifékkel –, többek között a színháztech-
nikai képzésben részt vevő gyakornokok számára. 
A 3. színpad, akárcsak a színház korábbi hely-

színén, itt is kísérleti színpad, körülbelül 100 fős 
közönség számára. A két próbaszínpad, amelyek 
korábban a városban szétszórva voltak, most ál-
landó helyet kaptak a színházban. Mivel az új ház-
ban nincs festőterem, ezek kivételes esetekben 
díszletfestésre is használhatók.

Szállítási folyamatok 
A színpadok technikai felszereltsége és a logisz-
tika biztosítja a lehetséges szcenikai megoldások 
sokszínűségét, valamint a díszletek gyors és ha-
tékony össze- és szétszerelését. A teherautók a 
Zenettistrasse felől behajthatnak a szállítócsar-
nokba, a könnyű kirakodáshoz pedig ollós emelő 
áll rendelkezésre. Egészen a színpadi függönyhöz 
fel lehet hajtani a targoncával. A szerelőcsarnok 
közel van, az oldal- és a hátsószínpad között, velük 

azonos szinten. A műhelytér nagy belmagasságú 
folyosója lehetővé teszi, hogy a műhelyek és az 
összeszerelő csarnok között mozgathassák az álló 
díszleteket. A lakatosműhely, az asztalosműhely 
gép- és műhelyterme, valamint a hozzájuk tar-
tozó raktárak azonos szinten, a színpadtér és a 
szállítócsarnok közvetlen közelében vannak. Ahol 
szükséges, a megfelelő anyagmozgatás érdekében 
emelőgépeket is beépítettek.
A nagy, íves ablakok kapcsolatot teremtenek 

a környezettel, emiatt azonban hangszigetelésre 
volt szükség, hogy ne zavarják a szomszédsá-
got. Közvetlenül a beszállító kapu mögött, a mű-
helyfolyosón egy nagy teherfelvonó található, a 
hátsószínpadnál, amely egyrészt az alagsorban 
található 1000 m²-es díszletraktárral, másrészt az 
emeleten található szabó- és sminkműhelyekkel 
van összeköttetésben. Az emeleten világos, magas 
helyiségben férfi- és női szabóműhely, kelléktár, 
guruló polcokkal ellátott bútorraktár, öltözők és 
festékkonyha, maszkműhely, gipszműhely, paró-
kamosó és maszktár található.

SZÍNHÁZÉPÍTÉS

Az 1. színpad felszereltsége: öt színpadi pódium, a felsőgépezetben 59 díszlet- és 10 ponthúzó 

Az asztalosműhely 
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Rózsaszínű premier 
Éppen a premierre érkezett meg és a reflektor-
fényben pompásan ragyog a Volkstheater új vörös 
bársonyfüggönye. Lassan feltárul, és egy teljesen 
rózsaszínű állókép válik láthatóvá. A címszereplő 
II. Edward körüli véres hatalmi körforgás kezdő-

dik Stefan Hageneier forgószínpadán, amelynek 
padlóját darts-táblához hasonló, rózsaszín vi-
lágítás tagolja, és különböző magasságú, füg-
gőleges világító keretek sugallják az egyébként 
üres, ketrecszerű szoba átjáróit és menekülési 
útjait.
Tartalmi szempontból a Volkstheater hű ma-

rad önmagához, a térbeli és technikai újdonságok 
jelentősen javított környezetet teremtenek az 
elképzelések megvalósításához. Míg az 1. szín-
padon működik a forgószínpad, a 2. színpadon a 
Granada együttes teremt bulihangulatot. A jö-
vőben pedig a Volkstheater több és technikailag 
kidolgozottabb produkciót is meghívhat a Radikal 
Jung fesztiválra, integrálhatja az előcsarnokot a 
„Zündfunk Netzkongress” és más rendezvénye-
ken, és több lehetőséget kínál a fiatalok integrá- 
lására.

Utószó
Az ünnepi hangulat azonban hamarosan megtört: 
november 15-én reggel 5 óra 35 perckor a müncheni 
Volkstheater 1. színpadának hátsószínpadán – eddig 
ismeretlen okokból – beindult a záporberendezés. 
A müncheni tűzoltóságot automatikusan riasztot-
ták, és a színház személyzetével együtt a délelőtti 
órákig ki tudták szivattyúzni a vizet és kiszárították 
az érintett területeket. Az okozott károkat még nem 
lehet megbecsülni. Az 1. színpad előadásait ezért a 
következő napokban törölni kellett, míg a 2. és 3. 
színpad előadásait a tervek szerint lehetett meg-
tartani.

 Eva Maria Fischer

SZÍNHÁZÉPÍTÉS

A nyitóbemutató: II. Edward a hatalom véres körforgásaként a fényekkel tagolt forgótárcsán 
A nyitóbemutató: II. Edward a hatalom véres körforgásaként a fényekkel tagolt forgótárcsán 

Műszaki adatok: 
4 db kétszintes színpadi süllyedő, 15 × 3 m, 
mozgáshatár 8,66 m (–4,33 m – +4,33 m) 

1 db ötödik, egyszintes süllyedő, 15 × 3 m, 
mozgáshatár 11,3 m (–7,00 m – +4,33 m)

A süllyedők statikus teherbírása
felső szint: 40 500 kg, 6,3º döntés esetén 33 750 kg 
alsó szint: 9750 kg

A süllyedők dinamikus teherbírása
felső szint: 12 750 kg, 6,3º döntés esetén 6000 kg 
alsó szint: 5000 kg

Projekt résztvevői: 
Építtető: München tartományi főváros Kulturális 
Osztálya

Generálkivitelező: Georg Reisch GmbH & Co. KG, 
Bad Salgau további irodák részvételével

Építészet: LRO Lederer Ragnasdóttir Oei, Stuttgart
Színpadtechnikai tervezés: itv-
Ingenieurgesellschaft für Theater- und 
Veranstaltungstechnik, Berlin

Épület- és térakusztika: Wolfgang Sorge 
Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG, 
Nürnberg

Tervezés koordinálása: Pfaller Ingenieure, 
Neumarkt

Elektrotechnika: Ingenieurbüro für Elektrotechnik 
Werner Schwarz GmbH, Ravensburg

Épületgépészet: Kaufer + Passer GmbH + Co. KG, 
Tuttlingen

Tűzvédelmi terv: Manfred Oelmaier, Biberach
Engedélyezett költségkeret: 137,4 millió euró 
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Az OMA 2008-ban nyerte meg a nemzetközi terv-
pályázatot egyedi tervével, amely három színház-
termet egy központi kubus formában illesztett 
össze. Az ötletet a hagyományos kínai fakocka-
puzzle adta. A több mint egy évtizedes tervezési, 
fejlesztési és építési folyamat során az építésze-
ti finomhangolástól kezdve a generálkivitelező 
csődjén keresztül a világjárvány okozta késedel-
mekig sok nehézséggel kellett megküzdeni.
A Pritzker-díjjal kitüntetett holland Rem Kool-

haas, aki David Gianotten építésszel együtt vezette 
a tervezést, azt szerette volna, hogy az épület ki-
emelkedjen a világ nagyvárosaiban épülő „szokvá-
nyos” kortárs színházak közül. „A színházépítésnek 
igen nagy hagyományai vannak. Azt látjuk, hogy 
a kortárs színházépületek egyre inkább standar-
dizálódnak, konzervatív belső működési elvekkel” 
– nyilatkozta Rem Koolhaas, az OMA alapítója. 

„Szeretnénk gazdagítani a színházépítészet törté-
netét. Itt, Tajpejben három nézőteret kombináltunk 
egyedi módon. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez az 
építészet milyen hatással lesz, hogyan tudja kiter-
jeszteni a színház művészi lehetőségeit.”

Az 58 000 m²-es komplexum egy gömb alakú, 
800 férőhelyes proszcéniumszínházat, a Globe 
Playhouse-t, egy 1500 férőhelyes, a legkülönfélébb 
előadások számára alkalmas, aszimmetrikus né-
zőterű Nagyszínházat, valamint egy 800 férőhe-

Az előadóművészet új, 
futurisztikus keretei 
Tajpej Előadóművészetek Központja, Tajvan

2022. augusztus 7-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt a Taipei Performing Arts Center. A régóta várt, Tajpej 
központjában, a nyüzsgő Shilin Night Piac területén álló monumentális új kulturális komplexum, melyet az OMA (Office for 
Metropolitan Architecture) építésziroda tervezett, új mérföldkő az előadóművészeteknek otthont adó épületek sorában.

SZÍNHÁZÉPÍTÉS

Tajpej Előadóművészetek Központja a város szövetében

Az ötlet: egy kockába betolni a három játszóhelyet (OMA)



lyes, multifunkcionális bluebox Stúdiószínházat 
foglal magába, utóbbi a kísérleti produkcióknak ad 
otthont. A három színházterem színpada középen 
egy kockában találkozik. A kubusban kapnak he-
lyet az előcsarnokok, a három színház színpada, 
hátsószínpada és egyéb előkészítő terei. A szín-
háztermek egymástól függetlenül is használha-
tók, vagy kombinálhatók, lehetővé téve, hogy a 

Nagyszínház és a bluebox összekapcsolódjanak, 
és így egy 2300 fős ún. Szuperszínházat alkos-
sanak – egy hatalmas színpadteret, ahol óriási 
rendezvényeket, a lehető legnagyobb nézőszámot 
befogadó produkciókat lehet tartani. A proszcéni-
ummal rendelkező Globe Playhouse pedig klasszi-
kus keretszínpadként használható.
„A három színházterem központi kockába illesz-

tett konfigurációja az előadóterek új, összekapcsolt 
működését eredményezte, amely eddig elképzelhe-
tetlen produkciókat inspirál” – nyilatkozta David 
Gianotten, az OMA ügyvezetője.
A központi kocka részben a föld fölé emelkedik, 

alatta egy parkosított tér jött létre, ez alatt van a ha-
talmas, többszintes parkoló. A látogatókat egy nyil-
vános sétány vezeti be, illetve át az épületen, ezzel is 
kiemelve a művészetek és a mindennapi közösségi 
élet szoros kapcsolatát. A sétány, amely a Public 
Loop elnevezést kapta, szabadon bejárható minden-
ki számára, végighalad a „backstage” területen is, 
innen ablakokon lehet bepillantani azokba a helyisé-
gekbe, amelyek rendszerint láthatatlanok maradnak 
a közönség előtt. Átmegy az épület középső részén, 
innen a tetőn kialakított kilátóhoz visz fel, végül 
a gömbszínház tetején egy lifthez vezet, amellyel 
visszatérhetünk a földszintre. Gianotten hozzáteszi: 

„A  nyilvános Public Loop sétány a színházjeggyel 
rendelkező és a csupán érdeklődő látogatókat egya-
ránt megismerteti a színházban születő új művekkel 

és az alkotói folyamatokkal. Izgatottan várjuk, hogy 
az épület idővel új kapcsolatokat hozzon létre a mű-
vészek, a nézők és a városi nagyközönség között.”
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SZÍNHÁZÉPÍTÉS

Az épület a járókelők szemévelA bejárat a kocka alatt indul

A Public Loop sétány az épület belsejében

Metszet a Globe Playhouse-on keresztül

Metszet a Nagyszínházon és a Stúdiószínházon keresztül a közös színpaddal (grafikák: OMA)
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Kris Yao, a KRIS YAO | ARTECH iroda vezetője, 
az OMA tajvani tervezőpartnere szerint: „Ez az új 
épület nemcsak a színházi komplexumok vadonat-
új és egyedülálló konfigurációjaként mutatkozik 
be a világnak, hanem tökéletesen illeszkedik a 
helyéhez is –  pont a központban van, ott, ahol Taj-
pej mindennapi élete zajlik. Informális, szerény és 
nyers építészeti terek visszhangozzák azt a szelle-
miséget, amellyel a tajpeji polgárok a művészethez 
viszonyulnak.”
Az építészeti formát tekintve a Taipei Perfor-

ming Arts Center homlokzatai minden oldalról 
más arcot mutatnak, amit a kiugró nézőterek ha-
tároznak meg. Ebben is különbözik a tipikus, egy 
főhomlokzattal és egy hátsó homlokzattal bíró 
előadóművészeti központoktól. Külsőleg az épület 
egymásba illesztett térformák együtteseként jele-
nik meg, kontrasztos geometriája feszültséget és 
drámaiságot kölcsönöz a homlokzati kialakítás-
nak. A nézőterek tömegei titokzatos elemnek tűn-
nek a mozgó világítással kiemelt, hullámlemez-
szerű üveggel burkolt központi kubushoz tapadva. 
A kocka négy függőleges oldalának mindegyike 
egyedi vizuális karaktert mutat, összhangban a 
belőlük kiálló, perforált alumíniumba öltöztetett 
színháztermek formáival.

SZÍNHÁZÉPÍTÉS

A Művészeti Központ felemelt tömege alatt parkot alakítottak ki

A Nagyszínház nézőtere az aszimmetrikus erkéllyel

Az 1500 fős Nagyszínház
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Maga a központi kubus kissé elemelkedik a 
földtől, ezáltal a földszinti belső terek össze-
kapcsolódnak az alatta lévő parkosított térrel. 
A  komplexum és a rajta áthaladó Public Loop 
sétány is innen indul, összekötve az utcai forgal-
mat a komplexum belsejével. A színház tömbje 

egészen a mélygarázsig lenyúlik, itt találkozik 
a szállítás útvonalával, innen indulnak fölfelé a 
dísz letfelvonók, és itt alakították ki a színpadi al-
sógépezeteket is. 
A szerkezetének kialakítását nehezítette a Taj-

pejre jellemző erős szeizmikus aktivitás. A teljes 
felépítményt alapszigeteléssel látták el, hogy 
csillapítsák a talajmozgások épületbe történő át-
vitelét. Így több mint 60%-kal sikerült csökkenteni 
a szerkezetet és a burkolatokat érő erőket, és lehe-
tővé vált a szerkezeti elemek méretének csökken-
tése és a részletek egyszerűsítése. Az ún. súrlódó 
inga rugalmas szigetelőelemek első tajvani alkal-
mazásával a szerkezeti rendszer a lehető leggaz-
daságosabb és legellenállóbb épületet valósította 
meg ezen a helyen.
A három előadótermet a kiugró oszlopok tar-

tószerkezetein keresztül tartógerendák hálózata 
támasztja alá. Az ellipszis alakú Globe Play-
house-ban a 26 méter átmérőjű gömb térfogatát a 
nézőtér és a külső héj közötti teret kitöltő három-
dimenziós térrács keretezi, amely a kocka kerü-
leti vázán, valamint a ferde V-oszlopon nyugszik. 
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SZÍNHÁZÉPÍTÉS

A 800 fős Globe színpadnyílása

A Globe Playhouse nézőtere a színpad felől

A 2300 fős Szuperszínház egy elképzelt 
előadásának látványterve (OMA)

A Globe gömbjét alátámasztó szerkezetek

A Szuperszínház szuperszínpada: A Nagyszínház fő- és 
hátsószínpada egybenyitva a Stúdiószínház színpadával
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Az erkélyek, a közlekedési útvonalak és a gépészet 
a rácsos elemek közé illeszkednek. A központi 
kocka felületeit merev, acélszerkezetű dobozzá 
alakították, ez hordja az épület oldalirányú terheit 
és a gravitációs erő nagy részét. A kocka a nézőtér 
alatti oszlopokkal együtt biztosítja a három kinyú-
ló tömb alátámasztását és stabilitását.
A Művészeti Központ kompakt kialakítása 

a fenntartható üzemeltetés szempontjából is 
előnyös, beleértve az energiahatékonyságot, az 
önárnyékolást és a passzívház-megoldást. An-
nak érdekében, hogy a szellőztetés optimális 
kényelmet biztosítson a nézők számára, kiterjedt 
számítógépes áramlástani elemzéseket végeztek, 
megvizsgálva a különböző konfigurációkat, a né-
zőtéren és a színpadon áthaladó légáramlási hely-
zeteket. A légbefúvások helyének és sebességének 

megválasztásánál maximálisan figyelembe vették 
a közönség és az előadók komfortigényeit. Ez azt 
mutatja, hogy a kombinált Szuperszínház elren-
dezésnél is kielégítő komfortérzet érhető el, nincs 
szükség további szellőzőberendezésekre.
A Taipei Performing Arts Center átalakítha-

tó színháztermei komoly kihívást jelentettek a 
tűzvédelem szempontjából is. A színpad és az 
ülőhelyek számtalan variációja – különösen a 
Szuperszínház konfigurációban, amikor a két na-
gyobb színháztermet összekapcsolják, hogy egy 
60 méter hosszú központi színpaddal rendelkező 
óriási előadótermet hozzanak létre – megnehezí-
tette a helyi előírásoknak való megfelelést a tűz-
szakaszokra vonatkozóan. Dinamikus tűzszimulá-
ciós elemzéssel kimutatták, hogy a színháztermek 
konfigurációjától függetlenül az épületet tűz ese-

tén biztonságosan ki lehet üríteni, még a hagyo-
mányos tűzszakaszok lezárása, például a központi 
színpadtér vasfüggönyeinek leeresztése nélkül is. 
Ezenkívül racionalizálták az épület menekülési út-
vonalait, hogy optimalizálják a színházi ülőhelyek 
elrendezését, csökkentsék a lépcsőházak számát 
és szélességét, és növeljék a biztonságos mene-
külési távolságot. Ez a megoldás nyitottabb és 
integráltabb tereket eredményezett, és növelte az 
ülőhelyek számát. A fentiekkel sikerült meggyőzni 
a tajvani hatóságokat, hogy az átfogó tűzvédelmi 
stratégia a helyi szabályzattól való eltérések elle-
nére is tökéletesen megfelel a legszigorúbb biz-
tonsági előírásoknak. 
 „A Taipei Performing Arts Center átadása kü-

lönleges jelentőséggel bír a művészetek számára” 
– nyilatkozta Liu Ruo-yu, a Taipei Performing Arts 
Center elnöke. „Különleges abban az értelemben, 
hogy ez egy olyan létesítmény, amely együtt él a 
fiatalabb generációval. Az ő folyamatos reflexió-
juk és a gyakorlati használat a jövőben látványos 
művészeti színteret eredményezhet.” Austin Wang, 
a Taipei Performing Arts Center vezérigazgatója 
hozzátette: „A Taipei Performing Arts Center elké-
szülte a tajvani színművészet 21. századi kortárs 
színházi életben elfoglalt helyét jelzi. Minden né-
zőpontot, minden újszerű törekvést, kísérletezést 
szívesen látunk itt.”

Forrás:
www.designboom.com/tag/taipei-performing-arts-center/ 

www.dezeen.com/2022/05/13/taipei-performing-arts- 

center-completes-rem-koolhaas-oma/

SZÍNHÁZÉPÍTÉS

A projekt főbb adatai: 
Taipei Performing Arts Center, Tajvan, Tajpej, Shilin District 
Megrendelő:  Tajpej Város Önkormányzata 
Tervpályázat: 2008
Kivitelezés: 2012–2022
Beépített alapterület: 58 658 m2

Építész tervező iroda: OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Felelős építész tervezők: Rem Koolhaas és David Gianotten
Építkezést vezető építész: Kris Yao | ARTECH 
Színháztechnikai konzulens: dUCKS Scéno, Creative Solution Integration Ltd.
Akusztikai konzulens: Royal HaskoningDHV and Theo Raijmakers (Level Acoustics & Vibration), SM&W
Szerkezettervező: Evergreen Consulting Engineering Inc.
Épületgépész tervező: Heng Kai Inc., IS Leng and Associates Engineers
Világítástervező: Chroma 33
Tűzvédelem: Taiwan Fire Safety Consulting Ltd.
Kivitelező fővállalkozó: International Engineering & Construction Co., Ltd
Színpadgépészeti kivitelezők: L&K Engineering Co. Ltd., IX Technology Ltd., JR Clancy, Inc.
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Hosszú ideig úgy tűnt, hogy huzamosabb időre 
kölcsönkapok egy olyan eszközt, amit nemcsak 
otthoni felhasználásra, hanem professzionális 
hangrendszerekhez is ajánlott a gyártó. Úgy ter-
veztem, hogy majd a színházban is meghallgatjuk 
a berendezést, ami egy feszültségkondicionáló 
volt. A tesztelés rajtam kívül álló okokból nem 
valósulhatott meg, érdekes tapasztalat lehetett 
volna.  
Néhány éve, amióta ismét életre kelt bennem 

a sokáig szendergő hifista, újból olvasok ilyen té-
májú teszteket, fórumokat, csoportbejegyzéseket. 
Egyszerű lenne kimondani, hogy a profik kinevetik, 
elutasítják azokat az állításokat vagy az azokhoz 
kapcsolódó termékeket, amelyekért a hifisták 
lelkesednek. A legintenzívebb – gyakran a szemé-
lyeskedésig fajuló – vitákat az otthon fülelők kö-
zösségében is a kábeleknek a hangképre gyakorolt 
hatásáról szóló bejegyzések generálják. Ugyanak-
kor vannak néhányan a szakemberek körében is, 
akik figyelmet szentelnek ennek a területnek.  
Van egy barátom, aki a hangosítás mellett rend-

szerfejlesztéssel és -kivitelezéssel is foglalkozik. 
Villamosmérnök, és rendkívül széles körű isme-
retei vannak ebben a témában. Rengeteg olyan 
ismeretet adott át, ami mérnöki körökben sem 
általánosan köztudott, annak ellenére, hogy több 
évtizede megjelent könyvekben olvasott róluk. 
A továbbiakban MÉRNÖK-ként fogok hivatkozni rá.
A bevezetőben már leírtam a „feszültségkondi-

cionáló” kifejezést. Ezzel, vagy valamilyen hasonló 
elnevezésű termékkel több professzionális hang-
technikával foglalkozó gyártó is foglalkozik, tehát 
egy valós probléma megoldására fejlesztették ki 
őket, miszerint a hálózati csatlakozóból nem biz-
tos, hogy tökéletesen szinusz jelalakot mutató 
50 Hz-es váltakozó feszültséget kapunk, és semmi 
mást. Sajnos a csatlakoztatott készülékek zavar-
jelet is kapnak, amit a többi berendezés elektroni-
kus tápegysége, villanymotorok, számítógépek és 
gyakorlatilag szinte minden elektromos árammal 
működő eszköz kisebb-nagyobb mértékben ki-
bocsát. Ezenkívül a különféle elektromágneses 
sugárzások is hatnak eszközeinkre és a közöttük 
futó kábelekre, amelyek antennaként is viselked-
nek. Ezekről a hatásokról bárki meggyőződhet, 
aki ugyanazt a zenét meghallgatja ugyanolyan 
beállítások mellett napközben és késő este is. Va-

lószínűleg az esti zenehallgatás lesz a jobb akusz-
tikai élmény. Ebbe persze az is belejátszhat, hogy 
a hallgató vélhetőleg nyugodtabb, de a különbség 

leginkább abból adódik, hogy a környezetében ke-
vesebb fogyasztó van bekapcsolva, így kevesebb 
zavarjel van a hálózati feszültségen. 

Gordiusz, avagy keresem a feszültséget!
A kábeleknek a hangminőségre gyakorolt hatása már régóta foglalkoztat, de vártam a megfelelő alkalmat, hogy jó apropó 
adódjon hozzá. A Színpad 2020. szeptemberi számában részben már foglalkoztam a témával, de annak a cikknek a fő vonu-
lata a hangpultcserénk volt.

Aranyos? Mindenesetre masszív kábelek bekötésére is alkalmas

Szellemesen burkolt ferrit szürőpáros felszerelés előtt
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A probléma megoldására számos eszközt kínál-
nak a kereskedelemben, többféle műszaki konst-
rukcióval és még több ködös magyarázattal reklá-
mozva azokat. A rossz hír az, hogy a megátalkodott 
hifisták szerint némelyik nemhogy használna, 
hanem kimondottan árt a hangminőségnek. A túl-
feszültség-védelemmel ellátott elosztók például 
igen rossz hírnévnek örvendenek körükben. Fej-

tegetéseimben kénytelen vagyok otthoni tapasz-
talatokra hivatkozni. Ennek oka kettős: egyrészt 
otthon több időt tudok fordítani erre, másrészt 

egy kevesebb komponensből álló rendszerben ta-
lán könnyebb észlelni azokat a változásokat, amit 
egy-egy részegység cseréje okoz. Viszont, ha tud-
juk, hogy mit változtattunk, óhatatlanul lesznek 
bizonyos elvárásaink is a problémával szemben, 
és könnyen lehet, hogy azt halljuk, amit hallani 
akarunk. A meghallgatás mindenképpen szub-
jektív értékítéletet eredményez, amit rengeteg 

tényező befolyásol. Viszont egy hangrendszer kva-
litásait meglehetősen nehéz mérésekkel megha- 
tározni.

Az első tapasztalatomat a feszültségkondicio-
nálóval még az előző munkahelyemen szereztem. 
Akkoriban olvastam néhány cikket egy konkrét tí-
pusról, és a bennük leírtak, illetve az egyik tesztelő 
személye annyira meggyőző volt, hogy minden-
képpen ki akartam próbálni. Sikerült egyet elkér-
nem meghallgatásra, és kollégámmal éppen ezzel 
foglalatoskodtunk, amikor egy zenész munka-
társunk átment a termen. Neki fogalma sem volt 
arról, hogy mi történik, így amikor megkérdezte, 
„mit csináltatok a hanggal, máskor nem így szokott 
szólni!”, nagy megerősítést adott, hogy nem csak 
hallani vélünk némi változást. A javulás jelentős 
volt és egyértelmű, így amikor ezt demonstrál-
tam az igazgatónknak, néhány vele-nélküle próba 
után áldását adta a beszerzésre. Utána egy kisebb 
méretű, de ugyanazt az elektronikát tartalmazó 
eszközt otthonra is megvásároltam magamnak. 
Később, jó tapasztalataimnak köszönhetően, 
több darab került belőle a Weöres Sándor Színház 
termeibe. Ezzel huzamos időre meg is szakadt a 
230 V-os hálózattal való kísérletezgetésem.  
A további megfigyeléseimet főleg az otthoni 

berendezéseimen szereztem, a színházban nem 
próbáltam ki, a kollégáim nem is nagyon érdeklőd-
nek ez iránt a terület iránt. A jelenség elsőre misz-
tikusnak tűnik, ugyanakkor bárki által könnyen és 
beruházásmentesen kipróbálható, ráadásul –több 
szerző szerint – a hatása méréssel is igazolható. 
Aki idáig jutott az olvasásban, most egy fontos ha-
tárhoz ért, mivel háromféleképpen reagálhat, arra, 
ami ezután következik: 

   „csak a láncaimat veszthetem” felkiáltással ki- 
próbálja a dolgot; 

   arcán megvető mosollyal elutasítja mint ba-
darságot;

   nem foglalkozik vele, mert úgy érzi, hogy nem 
éri meg az energiaráfordítást. 
Jómagam több mint harminc éve győződtem 

meg arról, hogy reprodukálható változást okoz-
hatunk a hangképben. Ezek után már nehezebb 
elutasítani olyasmiket, amelyekre fizikai ismere-
teink szerint nem tudunk magyarázatot adni. Itt 
hivatkoznék a Mérnökre, miszerint a fizika tudo-
mánya lényegesen több ismeretet tartalmaz, mint 
amit naponta használunk! 
Az egyszerű kísérlet a következő: hallgassunk 

meg nyugodt körülmények között egy olyan jó mi-
nőségű felvételt, amit jól ismerünk, és lehetőleg 
akusztikus hangszerek és emberi hang is megszó-
lalnak benne. Érdemes olyan felvételt választani, 
ahol a hangzási balansz mellett a térábrázolásra 
is figyelhetünk. Ha meghallgattuk a kiválasztott 
zenénket, fordítsuk el 180 fokkal az erősítőnk 
villásdugóját. Tapasztalatom szerint némileg 
változni fog a hangkép, nem nagymértékben, de 
észlelhetően. Nem biztos, hogy ez javulás lesz, a 
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Íme a szabványos bekötés
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különbség észlelése a lényeges. Némi magyarázat 
a dologhoz talán segít legyőzni a szkepticizmust. 
A világ számos pontján az egyfázisú csatlakozók 
csak egyféleképpen dughatók a konnektorba, 
és a fázis, a nulla és a védőföld bekötését szab-
vány írja elő. Azaz a fejlesztés során a mérések, 
meghallgatások – jó eséllyel – a „helyes” fázis 
bekötés mellett történtek. Nem köztudomású, de 
a legtöbb, általunk is használt készüléken talál-
ható IEC aljzatnak is van szabványos bekötése. 
Több készen kapható kábelen ez fel van tüntetve. 
Tapasztalatom szerint legtöbbször ez a bekötés 
adja a „jobb” hangot. Mivel a hazánkban használt 
villásdugó csatlakoztatása esetleges, egy fázisce-
ruza segítségével könnyen „beforgathatjuk” a 230 
V-os csatlakozókat. Mindez semmibe sem kerül. 
Konzekvensen az egész láncon végigvitt rendcsi-
nálás eredménye valamelyest összeadódik, így az 
észlelhető változás is nagyobb lesz. A rossz hír az, 
hogy a dolog nem ennyire egyszerű, mert nem egy 
jó és egy rossz változat között kell választanunk, 
ha a fülünkre hagyatkozunk, hanem két, enyhén 
eltérő hangkép között, és mindkettő mellett egy-
aránt szólnak érvek. Minden változtatás után 
marad némi hiányérzet bennünk, és csak az ízlé-
sünk és a tesztelésre választott hanganyagok által 
keltett benyomások alapján juthatunk döntésre. 
Ezért fontos, hogy minél több stílusú, műfajú zenét 
használjunk a meghallgatás során. 
Egy fixen telepített, ritkán változtatott színházi 

rendszernél még van esély, hogy következetesen 
„végigjátsszuk” a dolgot, de egy mobil, folyamato-
san átpakolt rendszernél ezt már nehezebb meg-
valósítani. Nálunk minden teremben külön „hang-
fázis” lett kijelölve, eltérő színű 230-as aljzatokkal, 
így földhurokból adódó problémáink viszonylag 
ritkán vannak, de a fázis pozícióját nem határoz-
tuk és jelöltük meg. Így nálunk is vegyesen, „he-
lyes” és „helytelen” módon vannak csatlakoztatva 
a készülékek. A különbség a két változat között 
nagyjából a következő: az egyikben kevesebb, de 
feszesebb a mélytartomány, ami mélyebbre is 
hatol, mindemellett a térábrázolás is pontosabb. 
A hang hosszabban hallgatható, nem agresszív. 
A  másik elsőre tetszetősebb, hatásvadászabb, 
több mély és több magas hanggal, hosszabb távon 
fárasztó, nazális. Első nekifutásra ez a dögösebb 
hangkép a tetszetősebb, míg a másik „ványad-
tabbnak” tűnhet. Akusztikus zenénél azért kiderül, 
hogy a természetesebb hangzást érdemes válasz-
tani, de elektronikus hangszereknél már nehezebb 
döntésre jutni. Földeletlen, kettős szigetelésű 
eszközöknél, ha a csatlakozón semmiféle jelölés 
nincsen, ami a fázis pozíciójára utalna, csak a fü-
lünkre hagyatkozhatunk. Olvastam egy egyszerű 
multiméterrel elvégezhető mérésről, ami segíthet, 
de én még nem próbáltam ki. 

Aki találkozott már olyan hifihirdetéssel, ame-
lyik 230 V-os kábelt reklámoz, minden bizonnyal 
megdöbbent az árán, hiszen a százezres árcímke 
meglehetősen gyakori rajtuk, de több millióba ke-
rülők is előfordulnak. Ha a mindenki számára el-
fogadható minimumot keressük, megegyezhetünk 
abban, hogy nem jó ötlet egy 4×1 kW-os teljesít-
ményű erősítőhöz a gyárilag mellékelt, jó esetben 
3×1,5 mm2 kábelt használni. Azt is gondolhatjuk, 
hogy ha azt a keresztmetszetet biztosítjuk, amit 
egy ekkora teljesítményű reflektornál előírnak, 
akkor már biztosan minden rendben van. Viszont 
akkor mit kóklerkednek ezekkel a különleges háló-
zati kábelekkel a hifikereskedők? Miért kellene egy 
néhányszor tíz wattot fogyasztó eszközhöz nagy 
keresztmetszetű vezetéket használni? (Ráadásul 
a különféle gyártmányok mellé eltérő marketing-
szöveg társul, amelyek között nehéz egyezéseket 
találni.) A közelmúltig nem foglalkoztam itthon a 
dologgal, megelégedtem azzal, amit a „beforgatás-
sal” és a feszültségkondicionálóval elértem. Egy 
régebbi erősítőmön a fixen bekötött, földeletlen 
tápkábelt vastagabbra és talán nagyobb „tisztasá-
gú” rézvezetékre cseréltem, de nem tapasztaltam 
különösebb változást. Az ilyen szerelés időigényes 
és nem egyszerűen visszafordítható, így a változás 
– ha egyáltalán van – megítélése igencsak prob-
lematikus. Néhány blogbejegyzés elolvasása után 
nem hagyott nyugodni a kérdés, és barkácsoltam 
néhány kábelt a fali dugalj és a feszültségkondi-
cio náló közé. Egyszerűbb lett volna azt tapasz-
talni, hogy semmi változást nem hallottam, de 
sajnos nem ez volt a helyzet. Így több kísérlet 
után jelenleg ott tartok, hogy egy audiofil gyártó 
méterben is kapható kábeléből használok többet, 
gyári ferritszűrőkkel, de „klón” kínai csatlakozók-
kal, általam összeszerelve. A kábelek 3×2,5 mm2-
esek és árnyékoltak. A gyári változathoz képest 
töredék árba kerültek, és a ráfordítást arányosnak 
gondolom az általuk hozott változással. A jó hír 
az, hogy a színházunkban is használt YSLCY kábel 
hasonló szerkezetű és könnyen beszerezhető, alig 
drágábban, mint egy hasonló keresztmetszetű 
gumikábel. A gumiszigetelésről nem sok jót ol-
vashatunk az audiofil oldalakon, és mechanikailag 
legalább elfogadható, szerelhető csatlakozót sem 
könnyű beszerezni. Így nem egyszerű az életvédel-
mi szabványoknak is megfelelő alternatívát talál-
ni. Ha az ember elkezdi, már nehéz megállni, így 
persze erősen izgatott, miként viszonyul az én félig 
gyári, félig barkácsolt kábelem hangja egy teljesen 
eredetihez. Olyan szerencsém volt, hogy a keres-
kedő, akitől a szerelési anyagokat vásároltam, 
kölcsönadott egy 500 000 Ft-ba kerülő 1,5 méteres 
„villanydrótot”. Ekkora összegért már egészen sok 
minden vásárolható, tehát reméltem, hogy sikerül 
kipukkasztani a marketinglufit, és kiderül, hogy a 

király valójában meztelen. Nem így történt, mert 
egyértelműen hallatszott a változás, és amikor 
visszaváltottam az én kábelemre, mind a hangzás, 
mind a térleképezés a hátrányára változott. Erre 
a próbára meghívtam egy barátomat, aki hango-
sítással is foglalkozik, és mindketten ugyanúgy 
ítéltük meg a változást. 
Sajnos arra nem tudtam sort keríteni, hogy 

kipróbáljam ezt a színház hangrendszerében, va-
lamelyik központi elemre csatlakoztatva, pedig az 
lett volna a perdöntő bizonyíték, ha ott is hallható 
a változás. Hifis körökben viszonylag elfogadott 
nézet az is, hogy a komplett berendezés értéké-
nek 10-20 százalékát érdemes/illik a kábelezésre 
fordítani. Innen válik érdekessé a történet, hiszen 
egy színházi hangrendszer árából kiindulva, ezt 
az ajánlást figyelembe véve, egy ilyen drága ká-
bel beszerzése sem lenne irreális, ha félre tudjuk 
tenni azt a roppant bosszantó gondolatot, hogy a 
javulást nem egy új rendszerprocesszorral, hanem 
egy rövid villanydróttal idéztük elő. Az igazság, azt 
gondolom, valahol félúton van. Ha tapasztalataim 
igazak, akkor mindenképpen kell foglalkozni ezzel 
a területtel is, ha a berendezéseinkből szeretnénk 
kihozni, ami bennük rejlik, ugyanakkor meg kell 
maradnunk a realitás talaján. Amennyiben barká-
csolásra adjuk a fejünket, a hangminőség mellett 
az üzembiztonságot és a munkavédelmet is fi-
gyelembe kell vennünk. Szerencsére van számos 
elérhető árú kábel és csatlakozó is, illetve több 
kereskedőtől letét ellenében el lehet hozni egyet-
egyet kipróbálásra.
A Mérnöktől némi műszaki megerősítést is 

kaptam, amikor a hálózati kábelek hangzásra 
gyakorolt hatásáról beszélgettünk. Örömmel hal-
lottam, hogy a vezető erek „fonott” elrendezése 
mérésekkel igazolhatóan előnyösebb a párhuza-
mos elhelyezkedéshez képest, tehát nem puszta 
hókuszpókusz, hogy eltérően változtatják meg a 
hangzást. Egy másik, vizsgálódásra érdemes te-
rület a szünetmentes tápegységeké, amelyeket 
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azért iktatunk a rendszerbe, hogy egy pillanatnyi 
áramkimaradás miatt ne induljanak újra digitális 
pultjaink, eszközeink. Azzal én sem voltam tisztá-
ban, hogy gyártmánytól függően vannak olyanok, 
amelyek csak akkor lépnek akcióba, ha valóban 
szükség van rájuk, és olyankor az elektronikájuk 
minőségétől függő 230  V-os szinuszt szolgáltat-
ják számunkra. Számos eszköz ezt folyamatosan 
végzi, és mindenképpen a belső inverter által elő-
állított feszültség és jelalak kerül a kimenetre. Így 
könnyen lehet, hogy kevésbé korrekt feszültséget 
kapunk, mint ami a fali aljzatból érkezik. 
Persze nem minden jelenségre van műszaki ma-

gyarázat. Kutakodásaim során azt szűrtem le, hogy 
a kábelek nemcsak vezetőnek, hanem szűrőnek is 
tekintendők. Ezért nem elég csak a vezetőképessé-
get, ellenállást, kapacitást vizsgálni, mert ezekben 
a közismert paraméterekben nem biztos, hogy ta-
lálunk akkora különbséget, ami arányos a hangzás-
ban okozott változással. Főleg nem érthető, hogy 
egy 100 W-ot sem fogyasztó berendezéshez miért 
használ valaki 4 vagy 6 mm2 vezetéket. Az egyik 
magyarázat a zavarokkal szemben tanúsított vi-
selkedés lehet, de persze ez sem ennyire egyszerű. 
Az  általam vásárolt kábelekhez csak később ren-
deltem meg a ferritszűrőket, amelyek további ja-

vulást eredményeztek. Viszont a tesztelésre nálam 
lévő drága kábelen egy darab ferrit sem volt. A kül-
ső átmérője viszont kétszerese volt az enyémnek, 
ezért feltételezem, hogy a szigetelés anyagában 
és a belső szerkezetben térhettek el jelentősen, 
mert a vezető keresztmetszete csak kevéssel volt 
nagyobb. Van olyan hangosítással és stúdiózással 
foglalkozó ismerősöm, aki már régóta speciális 
kábeleket használ, és Mérnök barátom sem nézett 
teljesen hülyének, amikor erről a témáról kérdez-
gettem. Természetesen a mindenféle analóg és 
digitális kábel esetében is hasonló a helyzet, ha 
változtatunk rajtuk, valamennyire befolyásoljuk a 
hangzást is. Igazán nyomasztó belegondolni, hogy 
mekkora fordított arányosság van a színházakban 
befűzött kábelek hossza és mennyisége, valamint 
egy audiofil rendszerben használtak között. 
A meghiúsult feszültségkondicionáló teszt 

helyett viszont lehet, hogy meg tudok hallgatni 
egy mérnökileg is jobban alátámasztott eszközt, 
egy audiocélokra fejlesztett és gyártott leválasztó 
transzformátort, ami a leírások szerint 800 Hz fö-
lött nem visz át, ezáltal megvédve rendszerünket a 
hálózati feszültségre rakódott zavarok egy részétől.
Zárásként még egy gondolat a témához. Azért, 

mert nem tudunk megmagyarázni egy jelensé-

get, attól az még létezhet. Galilei vagy Newton 
sem tudta volna a rendelkezésére álló eszkö-
zökkel megmérni egyik elektromos mennyiséget 
sem, amit ma már egy kézi műszerrel is könnyen 
megtehetünk. Attól, hogy most még nem tudjuk 
meghatározni azt a változót, ami megmagyarázná 
az észlelt különbségeket, tapasztalati úton még 
gyűjthetünk információkat arról, hogy mi javít a 
rendszerünk hangzásán. Ezért érdemes kipróbál-
ni néhány dolgot, csupán a fülünkre hagyatkozva, 
mert lehet, hogy viszonylag egyszerű módon, nem 
nagy ráfordítással, némi odafigyeléssel jelentős 
minőségjavulást idézhetünk elő. Ne féljünk attól, 
hogy a meghallgatás alapján hozott döntésünk 
csak szubjektív lehet. Elvégre, aki a keverőpult 
mögött van, az a legjobb tudása alapján hozza lét-
re azt a hangképet, amit a közönség is hall, mind-
eközben egyéni döntések sorozatát hozza meg 
az arányokról, a hangszínekről, a dinamikáról, a 
hallására támaszkodva, ami szintén nem leírható 
csupán fizikai és biológiai paraméterekkel. Hiszen 
a tapasztalat, a különféle ismeretek legalább any-
nyira lényegesek, mint az illető hallástartománya 
frekvenciában meghatározva.

Simon Ottó
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AYRTON 
nagyot lépett!
Hivatalosan is bemutatkozott az 
AYRTON Cobra fantázianevű 
foszfor-lézer fényforrású effekt-

fényvetője. Sok rendkívüli jellem-
zőjéből kiemelkedik a 38:1 átfogású 
zoomtartomány (0,6° –23°), mellyel 
akár kilométeres távolságból 
világíthatunk, valamint a 92 gobó, a 
különleges animációkat adó 2D-Go-
boWheel™ szekció, a folyamatos 
Pan-Tilt forgatás és az IP65-ös 
kültéri kivitel.
Különlegességében a Cobra 
méltó párra lelt az AYRTON másik 
újdonságában, a ZONDA 9 effekt-
fényvetőben. Egyszerre két verziót 
is bemutattak: a ZONDA 9 WASH és 
a ZONDA 9 FX típusokat. A 23 000 
lumen fényáramú ZONDA 9 WASH 

kifejezetten színházi felhaszná-
lásra készült, amely kifinomult és 
rendkívül egyenletes színkeverési 
rendszerén túl 4°–56° zoomtartomá-
nyával, egyedi chipvezérlésével és 
sokféle beépített effektjével tűnik ki 
a mezőnyből. Eddig még soha nem 

látott grafikus effektekkel robbant 
be a másik változat, a ZONDA 9 
FX fényvető, amely testvérének 
minden kiváló jellemzőjét megkapta, 
de különleges, a lencséit „körbe-
folyó” fénycsíkjaival káprázatos 
show-elemmé válhat. Ezt még 
tovább emeli a folyamatos Pan-Tilt 
forgatás lehetősége.
Az AYRTON újdonságairól látványos 
videók és minden részletes műszaki 
információ megtalálható:

www.ayrton.eu

Martin by Harman 
két újdonságot hozott nekünk
Az ERA 150 WASH igazi igáslova 
lesz a színpadi előadásoknak, akár 
színházban, akár koncerteken. 
Rendkívül kompakt mérete és 7 
kg-ot alig meghaladó súlya ellenére 
280 W-os összteljesítményű LED 

moduljai 3900 lumenes fényáramot 
és igen széles zoomtartományt 
(4,2°–58°) nyújtanak. Színkalib-
rációs rendszere hosszú távon és 
bármely gyártási ciklusból származó 
gép esetén is azonos színtónust 
eredményez. Gondosan tervezett 
hőmenedzsmentje rendkívül halk 
ventilátorzajjal párosul.
A fix beállítású gépek családjához 
csatlakozik az új LED PAR fényvető, 
amely ELP PAR néven érkezett 
meg. 7×40 W-os RGBW Osram LED 
moduljai 3500 lumen fényáramot 
adnak, és optikai rendszere igen 
széles, 4,2°–58° zoomtartományt 
nyújt. Szintén fejlett színkalibrációs 
rendszere biztosítja az egyenletes 
és bármikor ugyanazt az árnyalatot 
nyújtó színskálát. 33 dB-es rend-
kívül csendes színházi ventilátor 

üzemmódja kiváló társsá teszi a 
mindennapi színpadi munkában.
A Martin by Harman termékekről 
bővebb információ: 

www.martin.com

ProLights 
tovább bővítette már eddig is 
széles termékpalettáját
A JetWash 7 és JetWash 19 
effektfényvetők az ASTRA család 

megbízhatóságával és teljesítmé-
nyével rendelkeznek, ugyanakkor 
tudásukhoz mérten igen kedvező 
árfekvésben. Az Osram 20 W-os 
RGBW moduljaiból 7 db, illetve 19 db 
található bennük, zoomtartományuk 
igen széles, 4°–55°, illetve 4°–52°.  

Különleges jellemzőjük egy „lineá-
ris átúsztató” csatorna, melynek 
segítségével bármilyen színhőmér-
sékletű fehér színből bármely színre 
azonnali átúsztatás lehetséges.
A ProLights a nagyszínpadok számá-
ra is tartogat újdonságot, ez pedig az 
Astra Hybrid420. A 420 W-os Ushio 

fémhalogén fényforrással szerelt 
hibrid effektfényvető 2,7°–40° fokos 
lineáris zoomtartományú, rendkívül 
egyenletes fényköre kristálytiszta 
gobóvetítést eredményez. Lineáris 
CMY színkeverés, animációs tárcsa, 
kettős gobótárcsa, átlapolható 
prizmák – hogy csak a legfontosabb 
jellemzőit említsük.
A termékvideók mellett minden 
műszaki információ megtalálható: 

 www.prolights.it

De a Lisys-Project Kft. munkatársai 
is örömmel állnak rendelkezésre az 
alábbi címen:

www.szinpad@lisys-project.hu

Cameo Light – 
frankfurti újdonságok
A nyári szabadtéri helyszínek sztárja 
lehet a Cameo OTOS® H5 Beam Spot 
Wash hibrid mozgó fejes robotlám-
pa IP65-ös védettségi besorolással.
A lámpa 19 000 lumen fényáramra 
képes, kiváló minőségű optikája 
135 mm-es első lencsével és széles 
(2°–42°) zoomtartománnyal ren-
delkezik. Statikus gobotárcsája 19 
gobó (+ nyitott) használatát teszi le-
hetővé. Remek színvisszaadása (CRI 
>80) révén tv- és filmkamerákkal is 
problémamentesen együttműködik. 
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Beépített vezeték nélküli adóvevője 
sokoldalú DMX és RDM szabályzási 
lehetőségeket biztosít. Folyama-
tosan állítható CMY színkeverése 
és további 15 dikroikus szűrője 
szaturált színeket és fehér árnyala-
tokat produkál. Forgó gobotárcsával 
is felszerelték, 8 indexelhető és 
cserélhető üveggobót (+ üres) ka-
pott. Nem hiányzik belőle a szintén 
indexelhető 2 forgatható prizma 
a variálható mid-air effektekhez, 
ezenkívül frost filtert is használha-
tunk wash lightként.

A Cameo P sorozat
Legyen szó színházról, tévéműsorról 
vagy rendezvényszínpadról – az em-
bereket és a tárgyakat mindig opti-

málisan kell megvilágítani, hogy a 
nézők és a kamerák tökéletes képet 
kapjanak az eseményekről. A világí-
tástervezők, rendezők, ügynökségek, 
művészek vagy cégvezetők minden 
helyzetben felmerülő igényeinek 
kielégítésére a Cameo kifejlesztette 
a P sorozatot: LED-profil reflektorok 
a professzionális színházi, televíziós 
és rendezvényi szektor számára. 
Aki egyetlen fénysugárral kíséri az 
emberek és tárgyak mozgását a 
jelenetben, annak két szempontra 
kell támaszkodnia: kezelhetőség 
és fényminőség. A P2 FC mindkét 
szakterületen meggyőző. A 230 
wattos RGBAL COB LED 15 000 lm 
fényáramú, kiváló minőségű fényt 
bocsát ki, színhőmérséklete fo-
kozatmentesen állítható (2700–
6500 K), és tökéletesen helyettesíti 
a hagyományos, energiaigényes 750 
W-os profil reflektorokat színházak-
ban, musicalekben, tv-stúdiókban, 
kongresszusokon vagy rendez-

vényszínpadokon. A 93Ra feletti 
magas CRI-értékkel és a 93 feletti 
TLCI-értékkel felszerelt lámpák se-
gítségével az emberek és a tárgyak 
mindig tökéletesen meghatározott 
színekben ragyognak. A beépített 
LEE színszűrő előbeállításoknak és 
az egységes színvisszaadást bizto-
sító kalibrációs chipnek köszönhe-
tően a P2 FC mindenkor egységes, 
koherens (fény-) képet biztosít.

A Cameo P sorozat profil lámpái 
a változatos színpadi követelmé-
nyekhez rugalmasan igazíthatók a 
különböző opcionális cserélhető ob-
jektívek segítségével. Választhatók 
a fix sugárzási szögű (19°, 26°, 36° és 
50°) cserélhető objektívek, valamint 
a 15°–30° és 25°–50° tartományok 
zoomobjektívjei. Még sokoldalúbb a 
használata az opcionálisan kapható 
Cameo iDMX Stickkel együtt, amely-
lyel a P2 FC-t nemcsak DMX-en és 
RDM-en keresztül, hanem vezeték 
nélkül, W-DMX-en keresztül is 
vezérelhető.
A Cameo P-sorozat az F-sorozat 
rendkívül sikeres színházi és tévés 
spotlámpáinak mintájára készült. 
Így az F- és a P-sorozat mind 
vizuálisan, mind fotometriai tulaj-
donságaik tekintetében harmonizál 
egymással, tökéletesen összeillő 
világítási duót alkotva színházak, tv, 
kongresszusok és vállalati rendez-
vények számára.

Cameo LUXIS® FC
A PAR reflektorok a tv- és filmstú-
diók, színházak nélkülözhetetlen 
alapfelszerelésének részét képezik. 
A legfontosabb, hogy ezek a gazdag 
színekkel, nagy fénykibocsátással 
és innovatív funkcionalitással 
rendelkező reflektorok nem hagynak 
kérdéseket nyitva. A Cameo LUXIS® 
FC mindezeknek a kihívásoknak 
kiválóan megfelel.
Ha színekről vagy kevert színekről 
van szó, a LUXIS® FC gyakorlatilag a 
teljes színskálát kínálja. A 6 az 1-ben 
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COB LED erős alapszíneket és gyö-
nyörű pasztellárnyalatokat biztosít 
nagyon jó színvisszaadással. Az 
egyetlen COB-forrásnak köszönhe-
tően nincs több árnyék vagy nem 
kívánt színszél. A CRI >92Ra magas 
színvisszaadási indexe a minőség 
összetéveszthetetlen nyelvét 
beszéli. Arról nem is beszélve, hogy 
a LED-kalibráció gyárilag telepítve 
van, ami biztosítja a színhűséget.
Az egyéni beállításoktól függően 
a LUXIS® FC vezetékes módon 
DMX-512-n keresztül vagy vezeték 
nélkül W-DMX segítségével a 
Cameo opcio nálisan kapható iDMX® 
stickjével vezérelhető. Ennek a 
funkciónak a használatához egy 
USB-port áll rendelkezésre. A készü-
lék hátoldalán található praktikus 
encoderrel gyorsan és egyszerűen 
hozzáférhetünk a legfontosabb 
funkciókhoz, mint például a dimmer, 
a CCT vagy a zöld-magenta váltás. 
Az intuitívan felépített menübe is 
késedelem nélkül beléphetünk a 
vezérlőgombokon és a kétsoros 
OLED kijelzőn keresztül. 
Különösen színházi, valamint 
hasonló helyszíneken a reflektorok 
nem válhatnak önmagukban vizuális 
elemmé. A világítási berendezé-
seknek inkább harmonikusan és 
szerényen kell alárendelniük 

magukat az összképnek. Ez a tény 
nagy kihívást jelent az igényes és 
jól átgondolt dizájn szempontjából. 
A LUXIS® FC elegáns és diszkréten 
lekerekített, élek nélküli házformája 
felülmúlhatatlan. Ugyanakkor figye-
lembe vették az „akusztikai tervezési 
tényezőt” is: a hűtéshez rendkívül 
csendes ventilátorokat építettek be. 
Különböző ventilátor-üzemmódok 
közül választhatunk, így a Cameo 
LUXIS® bármilyen alkalmazáshoz 
és zajérzékeny rendezvényekhez is 
alkalmas.
Mindent, amire tv/film, színház, 
színpadi alkalmazás vagy bérbeadás 
során szükség van, a készülékhez 
mellékelik. A Spin-16 adapter, a rete-
szelhető hálózati kábel, valamint a 
keskeny és a széles lencse tartozék. 
A további opcionális tartozékokkal, 
mint a Quicklock tartó, a fényte-
relő lemez, az IDMX® stick és az 
aszimmetrikus 10°×60°-os lencse, 
bármikor kiegészíthetjük a készü-
léket, hogy minden alkalmazáshoz 
tökéletesen megfeleljen.
A termékeket az ELIMEX Kft. forgal-
mazza.

További információk: 
www.elimex.hu

A d&b audiotechnik bemutatta az 
5D végerősítőt
A német d&b audiotechnik új végerő-
sítővel jelentkezett, ami több, mint 
egy kompakt, kedvező árú erősítő! 
Az 5D egy négycsatornás installá-
cióspecifikus rendszererősítő, ami 
a 10D modellhez képest kedvezőbb 
végfokcsatorna-ár aránnyal rendel-
kezik. Az eszköz Dante-integrációt 
tartalmaz, így ideális választás lehet 
számunkra akkor, ha kisebb d&b 
rendszert szeretnénk üzemeltetni, 
ugyanakkor fontos a hálózatba 
illeszthetőség. A fizikai méreteket 
tekintve is nagy flexibilitást kapunk, 
hiszen mindössze 1RU magas és 
9,5” széles az erősítő, így akár 16 
végfokcsatornát is elérhetünk, 2RU 
magasságban. Az erősítőhöz tarto-
zékként szerelvényeket is találunk 
a dobozban, melyekkel könnyedén 
rögzíthetjük az 5D-t különböző 
felületekre. A d&b audiotechnik 

eszközeit 2012 óta kizárólagos joggal 
forgalmazza Magyarországon az 
INTERTON Group.

A High End Systems új lámpája, 
a Talen
A High End Systems Talen ütős 
kinézetével nagyszerű megjelenést 
kölcsönöz minden show-nak! 
A lámpatest kicsi, így kiválóan elfér 
szinte bármilyen világítási pozíció-
ban. A Talen kiválóan használható 

effektlámpaként klubokban, élő 
zenés helyszíneken, vagy akár 
tengerjáró hajókon is. Segítségével 
a felhasználók izgalmas vizuális 
élményt hozhatnak létre, köszön-
hetően a 120 mm átmérőjű és 
rendkívül szűk, 3°-os nyitásszögű 
lencsének. A lámpa 1400 Lumen 
fényerő kibocsátására képes a 
lámpatestbe épített 60 W-os RGBW 
LED modulnak köszönhetően. 
A Talen végtelen elfordulási szöggel 
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rendelkezik, valamint helyet kapott 
rajta egy csuklópánt (Talen Array), 
melynek segítségével több Talen 
fűzhető össze, így lógatva még 
nagyobb szabadságot, még több 
alkalmazási lehetőséget biztosít a 
felhasználónak. Ebben a lámpában 
is megtalálható az ETC Whisper 
Home technológia, ami garantálja, 
hogy a felhasználó utasítására a 
lámpatestek mindig az eredeti po-
zíciójukba álljanak vissza. A DMX és 
RDM lehetőség mellett az ETC Set 
Light alkalmazással is vezérelhető, 

konfigurálható mobiltelefonon ke-
resztül. A lámpát Magyarországon 
az INTERTON Group forgalmazza.

Bemutatjuk a Luminex GigaCore 
30i hálózati switchet
A Luminex GigaCore 30i-t a doboz-
ból kiemelve azonnal használatba is 
vehetjük, hiszen a gyártó optima-

lizálta a legfejlettebb AV protokol-
lokkal való használatra. Az előre 
konfigurált QoS, IGMP multicast 
és PTPv2 beállítások biztosítják a 
rendkívül stabil hálózati környe-
zetet a legigényesebb időkritikus 
hangprotokollok, például Dante™, 
AES67, Q-SYS, NDI™ és sok más 
protokoll számára. A GigaCore 30i 
switch 1000 W-os PoE kapacitással 
bír, képes a piacon kapható bármely 
IP PTZ kamera vagy hangszóró meg-
hajtására. Az eszköz PWM-vezérelt 
ventilátorokkal szerelt, alacsony 
zajkibocsátással rendelkezik, így 
akár színházakban vagy stúdiókban 
is jól használható. A switch egy 
egyszerű webes felület segítségével 
kezelhető, IT-szaktudás nélkül is 
egyszerűen konfigurálható. Minden 

port mellett RGB LED található, így 
a felhasználó az előlapra tekintve 
is meg tudja állapítani, melyik 
port melyik Groupban (VLAN-ban) 
van éppen. Redundáns tápegység 
segíti a stabilitás további növelését. 
A PoE++ kialakítás minden rézpor-
ton lehetővé teszi bármely ma elér-
hető PoE-eszköz csatlakoztatását. 
A GigaCore 30i ideális megoldás fix 
telepítésű AV-hálózatokhoz, egyéb 
integrációkhoz, valamint turnékon 
a világítás, hang és videó jeleinek 
kezelésére. A LUMINEX eszközeit az 
INTERTON Group kizárólagos joggal 
forgalmazza Magyarországon.

További információk:
www.intertongroup.com
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Arizona Színház
Valószínűleg a legtöbb nevet elhasználó pesti 
színház ma a Thália Színház. Első és legrövidebb 
tanácsadási tevékenységem 1992 utolsó negyed-
évében zajlott, három hónapig tartott. Mikó István 
igazgató úr és Nyerges Ferenc vezették a színhá-
zat, amely igyekezett egyszerre profi és művészi is 
lenni. Mikó Pista nagyon nem szerette a számokat, 
a pénzügyeket és a gazdasági igazgatót, ezért Bi-
hámi Béla műszaki igazgató ötlete és közvetíté-
se alapján hívott engem a színházba gazdasági 
tanácsadónak. A gazdasági hivatal munkatársai 
csak ámultak a módszereimen, amelyekkel azt 
bizonyítottam be, hogy a jogszabályok korlátait is 
fel lehet oldani megfelelő eszközökkel. A negyedév 
eredménye végül az volt, hogy sikerült megerősí-
tenünk a gazdasági munkatársak szakmai és veze-
tői identifikációját és önbecsülését. 
Ennek ellenére a gazdasági igazgató közös 

megegyezéssel távozott a színházból. Az 1992-
es év végén, miután sem a kötelezettségvállalás 
rendszerét, sem a vezetői kontroll alapjait nem 
sikerült leraknunk, az okokat is megírva, felmond-
tam a szerződésemet.1

Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Az Operától való távozásom után több cégnek 
adtam ajánlatot. A Nemzeti Filharmonikusok gaz-
dasági igazgatója volt az első, aki azonnal igennel 
válaszolt. Szabó Attilával korábban is kiváló volt a 
kapcsolatunk. Az általam kért illetményt kevésnek 
találva közölte, hogy legalább annyi fizetést kap-
jak, mint náluk egy takarítónő.2 Annyi volt köztünk 
a kikötés, hogy, ha a minisztérium rájön arra, hogy 
itt dolgozom, akkor szó nélkül el kell mennem. 
Attila szabad kezet adott a munkaköröm kiala-

kításában; sajnos ennek gyakorlati hasznosítására 
már nem kerülhetett sor. Talán másfél hónap sem 
telt el, amikor Attilát behívták a minisztériumba, 
és azt tanácsolták neki, hogy minél előbb szaba-
duljon meg tőlem. 

Thália Színház
Munkanélküliségem első hónapjában több színhá-
zat és intézményt felkerestem: munkát kerestem. 
Megyeri Laci – korábban gazdasági igazgató, akkor 
a Thália Színház igazgatója – azonnal fogadott. 
Mindjárt átlátta gondomat: a fővárosban minden 
gazdasági vezetői állás betöltött volt, így csak ta-
nácsadó lehetek. Már a következő nap megkötöttük 
szerény anyagiakkal járó szerződésünket, ráadásul 
Laci felajánlotta, hogy én tanítsam a továbbiakban 
a színi gazdaságtant a Veszprémi Egyetemen.3 Egy 
évad után megköszöntem Lacinak a munkalehető-
séget, és folytattam színházi kalandjaimat.

Operettszínház
Miután fővárosi pályafutásom 1983-ban ebben a 
színházban kezdődött, kézenfekvő volt, hogy meg-
keressem Kerényi Miklós Gábort, és felajánljam 
tapasztalataimat, szaktudásomat. Kerényi mérge-
sen felugrott foteljéből, hallva az Operaházi közös 
megegyezésről: „Mondtam neked, hogy gyere mellém 
ügyvezetőnek, de te visszautasítottál!” Erre én nem 
emlékeztem, de Gábor behívatta Sárdy Misit, és kérte, 
hogy kössön velem szerződést. Egy évadot dolgoztam 
az Operettben tanácsadóként – alighanem a legtöb-
bet tanácsadói pályafutásom alatt. Három igazgató 
is igényt tartott szakvéleményemre, én pedig gond 
nélkül teljesítettem a kéréseiket. Egy évad után meg-
köszöntem Gábornak és színházának a munkalehe-
tőséget, és folytattam színházi kalandjaimat.   

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Még az Operaházban dolgoztam, amikor 1998-ban – 
Bába Krisztina közreműködésével – megkeresett az 
Új Színház távozó igazgatója, Székely Gábor, hogy – 
a jogszabályok szigorú betartásával – segítsek neki 
bizonyos alapítványi vagyon „megmentésében”. Si-
került is megtalálni a kellő megoldást. Amikor 2001-

ben közös megegyezéssel távoztam az Operából, 
ismét hívott Székely Gábor, aki akkor már a Színház- 
és Filmművészeti Főiskola rektora volt, hogy vál-
lalnám-e mellette a gazdasági tanácsadást. Mivel 
Székely Gábort nagy művésznek és nagy embernek 
tartottam, azonnal igent mondtam. A gazdasági ta-
nácsadás intézménye már régóta működött a Főis-
kolán, így nem volt szokatlan a megbízásom. 
Négy és fél évig voltam Székely tanácsadója. 2005-

ben Gábor felmondott, mivel a minisztérium nem 
tartotta be egy pénzügyi ígéretét. Egy-két hónappal 
megelőztem őt a felmondásban, de ennek személyi 
és munkaszervezési oka volt. Ha nem mondok fel, 
Székellyel együtt biztosan eljöttem volna én is.
Gábortól sokat tanultam. Hadd osszam meg az 

egyik tanítását. Alig kezdtük el a munkát, amikor 
tanév közben festők és mázolók kezdtek el dolgoz-
ni a Rektori Hivatalban és a Tanulmányi Osztályon. 
Kérdem Gábortól: Miért nem várjuk meg a nyarat? 
Kibírtuk volna, nem? Gábor mosolyogva válaszolt: 
Igen, kibírtuk volna. De megszoktuk volna. Meg-
szoktuk volna.

József Attila Színház
Az Operából való távozásom után felkerestem a 
fővárosi kulturális élet hivatalnokait. A kulturális 
főosztály vezetője Koncz Erika volt, aki körülnézett 
a szakmában, és azt javasolta, hogy keressem fel 
Léner Pétert, a József Attila Színház igazgatóját. 
Néhány nap múlva már a budai Szamos Cukrászda 
teraszán beszélgettünk arról, hogy mit is gondo-
lunk a gazdasági tanácsadó mesterség tartalmá-
ról. Miután Péterrel megbeszéltük szerződésem 
feltételeit, már az évad elején munkába álltam.4

A színházzal való kapcsolatom sokáig tartott: 
öt évig voltam gazdasági tanácsadó, négy évig 
menedzserigazgató, és az utolsó évben mindkét 
munkakört elláttam. 
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Tanácsadó voltam
Nem tudom, hányféle tanácsadás létezik a civil és az üzleti életben, de megkockáztatom, hogy a tanácsadás gyakorisága a 
„stratégia” címszóéval vetekszik. Létezik ma már életvezetési, életmód, üzletviteli, pénzügyi, befektetési, házassági, pálya-
választási tanácsadás és így tovább. De ne feledkezzünk meg a stratégiai tanácsadásról sem.

1  Utódom a „kis Vajda” lett, aki a 70–80-as évek nagy gazdasági 
igazgatói nemzedékének egyik vezető személyisége volt.

2  Ha jól emlékszem, ez 150 ezer forint bruttó volt, ami annak kö-
szönhető, hogy a Filharmónia akkor esett át egy nagy és komoly 
átvilágításon. 

3  Az egyetemi oktatás elvárásai sokat segítettek abban, hogy 2007-
ben létrehozzam önálló honlapomat, a www.szinigazdasag.hu-t.

4  A legnehezebb feltétel a munkaidők összehangolása volt: volt 
olyan év, ahol egy időben öt munkahelyen dolgoztam! 
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A tíz év rendkívüli hasznokat hozott. Ebben a 
színházban dolgoztam ki azt az üzletiterv-modellt, 
amelynek precíz használatával néhány óra alatt 
elkészülhetett az éves üzleti tervünk számszaki 
része. Ez volt az első ilyen típusú program, amit 
színházban alkalmaztak először.
Léner különös, egyedi humorával a színház ön-

álló entitása volt. Imádott sztorizni és társalogni, 
mindig megfogalmazott valamit olyan módon, 
ahogyan partnere vélte volna. Legfontosabb taní-
tása: Az ember ne hagyja zsarolni magát!

Csokonai Színház
A VIII. kerületi önkormányzat felkérésére készí-
tettem egy benchmarkingot, aminek célja a Bárka 
Színház helyzetének (pénzügyi és egyéb muta-
tószámainak) átlátása volt. Ennek során megin-
terjúvoltam Csányi Jánost, a Bárka igazgatóját, 
aki aztán hivatalból is megkapta a benchmark 
kimutatásait. Jánosnak nagyon megtetszett az 
akkor még színházban egyáltalán nem használt 
módszer, így amikor összeállította a pályázati csa-
patát, arra kért, hogy készítsem el a pályázatához 
a Csokonai Színház benchmarkját is. A pályázat si-
keres lett, János pedig megtartotta ígéretét, amely 
szerint legalább egy évig alkalmaz gazdasági ta-
nácsadónak a színházban.
A közel két év alatt a pályám egyik legizgalma-

sabb és egyben legtitokzatosabb története zajlott 
le. A társulat egy része János mellé állt, a másik ré-
sze belső és csendes ellenzékbe vonult. A színház 
vezetése sem volt teljesen egyhangú: Vidnyánsz-
ky Attila főrendezőként szerepelt, ám munkája 
alapvetően a rendezésben merült ki. A műsorterv 
lényegében kettőjük ízlésvilágát tükrözte, amely 
csak ritkán egyezett meg a Debrecenben és kör-
nyékén élő emberek kívánságaival.
A színház gazdasági életének legsúlyosabb 

gondja az volt, hogy nem volt szakképzett és kellő 
tapasztalattal bíró gazdasági vezető. Ennek hiá-
nyában pedig olyan költségvetési kimutatásokat 
kaptunk, amelyekről később kiderült, hogy koránt-
sem egyeznek a valósággal. Pedig János erősen 
támogatta a József Attila Színházban alkalmazott 
üzleti terv költségvetési változatát.
A belső pénzügyi problémák mellett egyre 

többen vetették fel a város vezető értelmiségi 
köreiben, hogy mire fogja felhasználni a város a 
Piactéren épülő Latinovits5 Színházat. (A SZÍN-
PAD szeptemberi száma az időközben átkeresztelt 
Csokonai Fórum megnyitásáról fog beszámolni.)

Győri Nemzeti Színház
Az 1990-es évek elején Nagy Viktor töltötte be az 
Operaház főrendezői posztját: kilenc évet töltöt-
tünk együtt, jóban-rosszban egyaránt! Ennek volt 
köszönhető, hogy amikor megpályázta a Győri 
Nemzeti Színház igazgatói posztját, rám gondolt, 
írjam meg én a pályázat gazdasági részét. Hasonló 
benchmarkingot készítettem, mint a Bárka eseté-
ben. Az egyetlen akadály az idő volt. A gazdasági 
vezető  – aki nyilvánosan a régi igazgatót támo-
gatta – csak az utolsó pillanatban küldte meg a 
szükséges adatokat. Soha sem fogom elfelejteni 
azt a kora délutánt, amikor Berkeley főutcájának 
egyik internetes kávézójában – a lányom laptop-
ján – megírtam az utolsó oldalt.6 
A sikeres pályázatok után nehéz napok jöttek. 

A gazdasági vezetés csak megfontolt lassúsággal 
adta meg a gazdasági tanácsadáshoz szükséges 
információkat. Most is, mint mindig, bíztam ab-
ban, hogy sikerül „meghódítani” a gazdasági osz-
tály hölgyeit. Bizakodásom nagyobb volt tanács-
adói készségeimnél, így egy év – szerződésem 
lejárta  – után úgy döntöttünk Viktorral, hogy ezt 
most abbahagyom.

Hevesi Sándor Színház
A József Attila Színházban kilenc éven át együtt 
dolgoztam Besenczy Árpád művész úrral, akinek 
stílusát, szarkasztikus modorát, határtalan hu-
morát ma is nagyra értékelem. A művészbejáró 
környékén beszélgettünk, amikor megkérdezte, 
lenne-e kedvem és időm megírni az igazgatói pá-
lyázata gazdasági fejezetét. Árpi természetesen 
hallott már a debreceni és győri pályázataimról és 
azok maradéktalan sikeréről, ráadásul kedveltük 
is egymást, így határozott jóérzéssel vágtunk bele 
a közös munkába. Támogatta döntésemet, hogy 
a színház művészeti vezetője Sztarenki Pál lett, 
akivel a József Attila Színházban már kilenc évet 
töltöttünk együtt.
Zalaegerszegen növeltem tanácsadói repertoá-

rom módszertanát: a már megszokott benchmar-
king mellett sikerült megszerveznem egy felújítási 
stratégia elfogadtatását is. Újdonság volt az is, 
hogy az igazgatói munkakörök átadás-átvételére 
egy új programot dolgoztam ki, amely 40 pontban 
írta le a színház teljes működését. Az Új Típusú 
Költségvetést sajnos nem sikerült létrehoznom, 
mivel a gazdasági információk birtoklása többet 
ért, mint a nyitottság és a közös munka. 2011 te-
lén, egy József Attila színházi premier szüneté-
ben Árpád panaszkodott, hogy kevés a színháza 
pénze, mivel csökkent az önkormányzati és az 
állami támogatás. A tőlem megszokott gyors 
döntéssel koccintottunk egy extra dry pezsgő-
vel: Akkor hagyjuk abba! – mondtam, és  abba- 
hagytuk.  

Honvéd Együttes
Miután 2018. március elsejével öregségi nyugdíjas 
lettem, felkérést kaptam a Honvéd Együttes vezeté-
sétől, hogy év végéig maradjak a gazdasági tanács-
adójuk. Mivel a nyugállományba vonulásom előtt 
már közel egy évig dolgoztam költségvetési főfel-
ügyelőként az együttesnél, így egyikünk sem árult 
zsákbamacskát. A gazdasági igazgatóval gyorsan 
megállapodtunk, és nagyszerű és sikeres öt évet 
dolgoztunk együtt a Kerepesi úton. Az öt év alatt 
valamennyi tanácsadói területet bejártuk, és több-
ször áttévedtünk a coaching rokon, illetve szom-
széd területeire is. A tanácsadás mellett az utolsó 
évben egy nagy és konkrét feladatot is elvégeztem: 
az együttesnek építendő új épületben a Fenntartási 
és Működési Modell kidolgozását. Nem volt könnyű 
dolgunk, mivel annak ellenére sem találtunk mintát, 
hogy jogszabály írja elő az ilyen modell elkészítését 
a beruházás előkészítő szakaszában. 
A modell egyik fontos eleme a konkrét tervezés, 

egy új módszertan, amely a tervezést kifejezetten 
úgy hajtja végre, hogy az egyes tervelemeket addig 
csökkenti, míg azok tervezhetők lesznek.

Pinceszínház
Sztarenki Pál, miután megvált a Hevesi Sándor 
Színháztól, ahol közel kilenc éven át volt művé-
szeti vezető, úgy gondolta, megpályázza a ferenc-
városi Pinceszínházat. Miután már három sikeres 
példa volt előtte, hogy kit is kérjen fel a gazdasági 
fejezet elkészítésére, így nem volt más hátra, fel-
kérte e cikk íróját. Rekordszámú, összesen 15 pá-
lyázat érkezett. A háromfordulós szóbeli meghall-
gatások után a képviselőtestület úgy döntött, hogy 
Sztarenki Pált bízza meg igazgatónak. Az igazgató 
pedig stratégiai tanácsadónak e sorok íróját. 
Nem volt könnyű a helyzet, ahogy a folytatás 

sem. A 11 alkalmazottal dolgozó kis színház nem 
rendelkezik gazdasági apparátussal, így a legki-
sebb gazdasági esemény megvalósításához is 
a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
(FIÜK) ellenjegyzése szükséges. Külön nehézséget 
okoz, hogy a 11 alkalmazott és 11 állandó megbízás-
sal rendelkező munkatárs egyikének sincs gazda-
sági-pénzügyi végzettsége, így az új vezetés már 
többször került konfliktusba a központosított gaz-
dasági adminisztráció miatt. Az előadóművészeti 
szervezetek sajátosságai és különös módszereik 
miatt nem várhatjuk el a FIÜK-től, hogy rugalma-
sak és megértők legyenek a színház üzemeltetése 
és szakmai működése iránt. 
Tizenegy színházban voltam tanácsadó 30 éven 

át, az ország négy városában. Bármikor és bárhol 
találkozom kollégáimmal, örömmel idézzük fel, 
hogy mennyire élveztük a közös munkát, a közös 
együttlétet. Bárcsak így lenne még sokáig!

Dr. Venczel Sándor

5  Büszke vagyok arra, hogy a Latinovits Színházat először én 
javasoltam Csányi Jánosnak.

6  Lányom egy tanévet töltött a Berkeley-i Egyetemen, ahol 2008-
ban meglátogattuk.
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Hosszú idő óta nem készült magyar nyelven színháztechnikai tankönyv vagy 
szakkönyv. Nagy örömünkre szolgál, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Kultúráért Felelős Államtitkársága támogatásával egy, a színháztechnika 
különböző területeit átfogóan összefoglaló szakkönyvsorozatot tudtunk elin-
dítani, amelynek most az első kötete jelent meg. 
A SzínházTechnikai Kézikönyvek sorozat első kötetének szerzői 

szakterületük kitűnő elméleti és gyakorló szakemberei. A kötet a 
színháztechnikai fogalmak bevezetését követően az alapvető díszle-
tezési, színpadgépészet-biztonságtechnikai, szcenikai, hatásvilágí-
tási, látványtervezési, vizuál- és videotechnikai, valamint hangtech-
nikai ismeretanyagot foglalja össze. A szerkesztők megkísérelték 
ezeknek az önmagukban is összetett, és külön-külön is rohamosan 
fejlődő szakmai területeknek az átfogó bemutatását. Már a kézirat 
lezárását megelőzően egyértelműen láthatóvá vált, mennyi szakmai 
kérdés, milyen hatalmas anyag vár még feldolgozásra. 
A kézikönyvsorozat szerkesztésénél abból indultunk ki, hogy el-

sősorban a gyakorló színházi műszaki vezető szakemberek számára 
hasznos ismeretanyagot állítsunk össze. Ez főként a gyakorlati is-
meretek rendszerezését jelenti, de egyes szerzők a témájuk elméleti 
alapjaival is részletesen foglalkoztak. Miután az egyes szakterüle-
tekről alig létezik magyar nyelvű szakirodalom, így a szerkesztésnél 
nem lehetett szigorú elveket felállítani, minden elkészült kéziratot 
örömmel befogadtunk. A kézikönyvsorozat remélhető folytatásában 
lesz lehetőség arra, hogy homogén és koncepciózusabb szerkesztési 
elvek valósuljanak meg, és a most még kimaradt témakörök is fel-
dolgozásra kerüljenek.
A SzínházTechnikai Kézikönyv első, most kiadott kötetében a fe-

jezeteket az ábécé betűi jelölik, az egyes fejezeteket jelölő színek 
a könyv oldalán is megjelennek, így segítik a gyorsabb keresést. 
A most megjelent Kézikönyv rövid tartalma, az egyes fejezetek szer-
zőivel:
Bevezetés (Lakatos Gergely)
A. Színháztechnika – fogalmak meghatározása (Szabó-Jilek Iván)
B. Színpadtechnikai ismeretek (Tompai Zsuzsa)
C.  Színpadgépészeti emelőberendezések biztonságtechnikája 
(Korponai Ferenc)

D. A szcenikus feladatai – produkciós folyamatok (Juhász Zoltán)
E. Színpad-világítási alapismeretek (Pelyhe János)
F. Színpadvilágítás-vezérlés (Kiss Péter)
G. Fényvetők (Böröcz Sándor)
H.  Számítógéppel támogatott látványtervezés a színházi gyakorlatban 
(Kiss Péter)

I. Videotechnika a színházban (Vámos Zoltán)
J. Színházi közvetítés, online színház (Molnár Zoltán)
K. Hangtechnika a színházban (Fürjes Andor Tamás)
Úgy gondoljuk, hogy már az első Kézikönyv megjelenése is nagy segítséget 

jelent a szakmai tudás elmélyítésében vagy a kezdők számára a tanulásban, 
és bízunk benne, hogy minden érintett színházi műszaki és tárvezető kezé-
be eljut. A Kézikönyv egyben a hazai színháztechnikai szakma színvonalát is 
jelzi, lapozgatása – még a nem műszaki – színházi szakemberek számára is 
hasznos, jobban értékelhetővé válik számukra a háttérmunka összetettsége.

Ezúton is 
köszönetünket fejezzük 

ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kultúráért Felelős Államtitkárságának és a Nemzeti Művelő-

dési Intézetnek a kiadvány létrehozásához nyújtott támogatásáért.
A kötet A5 formátumban, puha kötéssel jelent meg, jól áttekinthető, ní-

vós tördeléssel, 344 oldalon, sok ábrával, ISBN 978-615-01-4533-4 számmal, 
a Magyar Színháztechnikai Szövetség kiadásában. A nyomdai kivitelezés a 
Keskeny és Társai 2001 munkáját dicséri.
A kötetet a Szövetség tagjai ingyen kapják. A Kézikönyv első kötete az 

MSzTSz Titkárságán 6300 Ft/db áron vásárolható meg. A megrendelő címé-
re a postaköltség felszámításával történik a kézbesítés. Tanulók, oktatási 
intézmények számára kedvezményesen 4725 Ft példányonkénti áron szerez-
hető be.

Szabó-Jilek Iván
szerkesztő
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AudMax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45. o.
AVL Trade Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59. o. 
Beckhoff Automation Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18. o.
Bosch Rexroth Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. o.
Chromasound Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49. o.
Elimex Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17. o.
Elimex Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33. o.
Elimex Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52. o.
Gépbér Színpad Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28. o.

Gépbér Színpad Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54. o.
INTERTON Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34. o.
Lisys-Project Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50. o.
Luminis Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53. o.
Pelyhe & Társa Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60. o.
Színpad Automatika Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44. o.
Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39. o.
Theiss Hajtástechnika Kft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37. o. 
Tüchler GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. o. 

H I R D E T Ő I N K

58

4 Introduction (by Gergely Lakatos)

HUNGARIAN HOUSE OF MUSIC

5 Creating the Program of Sound Dome (by Tamás Zányi)
We already presented architectural, acoustic, audio- and video-technological 
design and construction of the Hungarian House of Music. Now, we report on some 
of the interesting points of the sound and music content of the 21-minute-long film 
created by the 3D sound composers of Sound Dome. 

11 Unique technical solution: Climbing blackout curtain  
(by Christoph Lach–Gréta Unger-Góczián)
The international theatre supplier Tüchler, based in Vienna, Austria, shows its skills 
in the totally novel glass building. The T-LOK Roller-Coaster was developed for the 
most difficult conditions. The new structure can move enormous curtains between 
glass side-walls with radii of 35 centimeters. A curtain can be opened or closed at 
an operational speed of 30 cm/s, over a difference in height of almost two meters.

AWARD WINNERS

14 Congratulations! (by Imre Kárpáti)
On the occasion of the national holiday 15th of March 2022, Éva Szendrényi 
obtained the Ferenczy Noémi Award as acknowledgment for her outstanding work 
in the fields of applied arts and industrial design. Congratulations also to the Jászai 
Mari Prize winner and scenery designer Balázs Horesnyi who received the title of 
Merited Artist of Hungary on this holiday.

WE INTRODUCE

19 Ferenc Korponai Is 75 Years Old (by Imre Kárpáti)
On the occasion of his 75th birthday, we congratulate our colleague, mechanical 
engineer, expert of theatre-technological elevating machines and technical inspector.  

EXHIBITION

20 Body Masks (by Imre Kárpáti)
An exhibition with this extraordinarily expressive title has been opened to show the works 
of scenery designers Zsófia Bérczi, Fruzsina Nagy and Edit Szűcs within the Budapest 
Spring Festival. In an unusual way, their costumes are exhibited in the mysterious 
catacombs of Kiscell Museum. For designers the costumes are an autonomous means of 
visual communication to express social phenomena and emotional states.

STAGING

23 Framed Baroque (by Gábor Mikita)
Lope de Vega’s comedy The Gardener’s Dog premiered in the National Theatre in 
Budapest directed by Ignacio García. Costumes of Krisztina Berzsenyi composed 
by generous delicacy and great the scenery of Erzsébet Túri ingeniously expressed 
the director’s intent on the thrust stage of Gobbi Hilda Stage where actors look out 
of the frames of Spanish canvasses at times.

THEATRE HISTORY RE-WRITTEN

25 Modern technology in rococo (by Karin Winkelsesser – BTR)
The magnificent Schlosstheater Potsdam, built in 1769, is one of the oldest theaters 
in Germany and one of the very few that is still in regular use. After a seven-year 
renovation phase, it reopened in September with "Faust" by Theater Poetenpack. 
Almost invisible to the audience, the fire protection and the technology were also 
brought up to the latest standards.

NEWS FROM HUNGARY

29 HUNGEXPO Reborn – Installation of the GALA Systems and Gala 
Venue System (by GÉPBÉR-Színpad)
In the exhibition center of HUNGEXPO Budapest, the CK building´s plenary session 
hall is equipped with a programmable auditorium-technological equipment which 
is able to set height of 2048 seats in 43 rows for the different events.

PROLIGHT + SOUND 2022

31 Subjective Report (by Sándor Böröcz)
About trade shows ProLight + Sound 2022 in Frankfurt and ISE (Integrated Systems 
Europe) 2022 in Barcelona.

OISTAT NEWS

34 World Stage Design 2022
The fifth World Stage Design 2022 will be organized in Canada, Calgary between 6th 
and 16th of August – a little bit late due to pandemics. Digital participation in this 
many-sided program series is also possible. 

THEATRE CONSTRUCTION

35 Visible sign of change (by Eva Maria Fischer – BTR)
On the 15th of October 2021, the new home of the Munich Volkstheater was 
ceremoniously opened. The project ran according to plan, both financially and despite 
the corona pandemic, and now forms a cultural center in the Schlachthofviertel. With 
"Edward II" on Stage 1, director and artistic director Christian Stückl demonstrated 
the new stage technology and his idea of a critical and citizen-oriented theater. 

40 The New Futuristic Frames for the Performing Arts
The long-anticipated Taipei Performing Arts Center designed by OMA (Office for 
Metropolitan Architecture) is complete and will officially open on August 7th 
2022. Situated in Taipei’s vibrant Shilin Night Market, the new cultural landmark 
is designed as a place for new possibilities in performing arts. The monumental 
architecture is made up of three theaters plugged into a central cube.

SOUND TECHNOLOGY IN THEATRES

46 Gordius or I Am Looking for Tension! (by Ottó Simon)
Impact of cables on sound quality is a real problem. Its causes can be confirmed 
by practical experiments.  

TECHNOLOGICAL NOVELTIES

51 Lisys-Project – ELIMEX – INTERTON 

THEATRE MANAGEMENT

55 I Worked as a Counsellor (by Dr. Sándor Venczel)
The author of this article worked for 11 theatres in 30 years as economic 
professional. In his memoirs, he shares his personal experiences.

NEW TECHNICAL BOOK

57 Theatre Technology Manual (by Iván Szabó-Jilek)
The first piece of the series Theatre Technology Manual has been published by the 
Hungarian Society for Theatre Technology. After an overview of the theatre-technological 
terms, the book contains basic knowledge about sceneries, safety and security of 
stage machinery, scenic technology, stage lighting, scenery design, visual and video 
technology as well as audio technology. This volume in A5 format contains 344 pages and 
helps deepening knowledge of practicing professionals and young workers.

Színpad 2022/2

TABLE OF  CONTENTS






