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Strudthoff, I . d r . :
BESZÁMOLÓ A BERLINI KOLLOKVIUMRÓL

1/7/1963. Bericht von Berliner Colloquium. Buhnentechnische Rundschau
1961. 1. sz. 9-15. o.
Az I T I (Nemzetközi Szinházi Intézet), az UIA (Nemzetközi Épitész Egyesü
let) és az IMC (Nemzetközi Zeneügyi Tanács) 1960. november 21-25-én, Ber
linben, "színházépítési kollokviumot" tartott.
A rendkivül nagy érdeklődéssel kisért kollokviumon számos nemzetközi
szaktekintély vett részt. E b é r t , Carl professzor megnyitójában hangsúlyoz
ta, hogy a kollokvium célja abban foglalható össze, hogy a résztvevők kölcsö
nösen kicserélhetik elgondolásaikat, mivel a modern szinházi kultúra haladása
csak akkor biztositható, ha sikerül tisztázni a művészet és a technika képvise
lői között felmerült félreértéseket. V a g o , Pierre professzor a művészet és
a technika dualizmusától eltérő másik dualizmusról beszélt. Azokat a félreér
téseket hozta fel, amelyek akkor látnak napvilágot, ha a rendkivül magas szín
vonalon álló és szubvenciókkal bőségesen ellátott közép-európai szinházi kultú
ra képviselői a kevésbé fejlett szinházi országok képviselőivel kerülnek kap
csolatba.
Ezután kezdődött meg a tulajdonképpeni tanácskozás, amelynek három fő
témája volt:
1. Szinházépités és a mai szinházi játék;
2. Szinházépités és a jelenlegi építészet;
3. Szinházépités és a szinházi technika.
Az első témával kapcsolatban a megnyitó előadást S a i n t D e n i s , Michel
(New York, Párizs és Strasbourg) rendező tartotta. Azt a problémát boncolgat
ta, vajon a korszerű színházépítéshez kapcsolódó uj szinpadi formák a modern
épitészet önkényéből fakadnak-e, vagy esetleg mélyebb okaik vannak. Nyomaté
kosan utalt arra, hogy jelenleg a legkülönfélébb szinházi formák állnak fenn
egymás mellett. Franciaországban V i l a r
az úgynevezett arenaszinpaddal
kísérletezik, az uj angol szinházak előszinpadként nyolcszögletű emelvényeket
használnak és ugyanakkor változatlanul megtartják a szilárd keretek közé ikta
tott hátsószinpadot, Amerikában a körszinpadok és az arénaszinpadok egyaránt
előfordulnak.
A színpad kialakítására gyakran különféle művészi elképzelések hatnak,
igy például a körszinpad kiküszöböli az illuzióhatárt a színész és a közönség

között és realista játékhoz vezet, ugyanakkor azonban arra is felhasználják,
hogy ókori drámák előadásait archaikus, történelmi, tehát nem realista módon
jelenitsék meg. Ezek az eltérések és elágazások tehát nem a szinházépitő mér
nök önkényéből fakadnak,hanem a háttérben a korszerű szinház valódi szükség
letei, továbbá szinházpolitikai, dramaturgiai és szociális okok rejlenek. A szinházpolitikai okok közül a legfontosabb, hogy a szinháznak, ha a f i l m és a tele
vízió mellett realitásával fenn akar maradni, az eddiginél masabbá és hatéko
nyabbá kell válnia. így például a közönség közé beépitett térszinpad esetében a
szin széttöri az illúzió határait, mondhatnánk "bemegy a közönségbe", amit a
filmről ismeretes premier plán elvével hasonlithatunk össze. A szociális okok
elemzésénél rámutatott arra, hogy a modern közönség szociális összetétele
egészen eltér a régi proszcéniumszinház közönségének összetételétől.
Összefoglalásként megállapította a következőket:a korszerű szinpad legyen
szabad és változtatható, de ezenkívül tegye lehetővé a proszcéniumszinpad k i 
alakítását is, hogy igy a XIX. század irodalmának repertoárját is műsoron tart
hassák.
A második témával, vagyis a szinházépités és a jelenlegi épitészeti kialakitás kapcsolatával J o h n s o n , Philip, a hírneves amerikai építész foglalko
zott. Számos példa kíséretében áttekintést nyújtott Európa és az Amerikai Egye
sült Államok korszerű szinházépitéséről. Felsorolta a valóban modernnek m i 
nősíthető építészeket és csoportokba osztotta őket. Az első csoportba az úgy
nevezett nemzetközi moderneket sorolta, akik elsőként terveztek újszerű és
modern szinházakat. Nagyobbrészt az jellemzi őket, hogy terveik rendszerint
nem valósultak meg. A másik csoportba sorolít épitészek művészi elképzelése
ikben tudatosan vagy tudat alatt a barokktól függtek. A harmadik csoportba az
úgynevezett expresszionista építészeket osztotta be, akik terveik kidolgozása
kor nem csupán a szinház funkciójából indultak k i , hanem ezenkívül stílus- és
városj&pitészeti célokat is meg akartak valósítani.
A harmadik témával, vagyis a szinházépités és a szinházi technika kapcso
latával U n r u h , Walther professzor foglalkozott. 6 elsősorban a technikával
szemben érzett előítéletet óhajtotta kiküszöbölni. Minden korok színháza min
den idŐ*ben felhasználta a korszerű technikát, tehát ma is szükségszerűen és
elkerülhetetlenül alkalmazza azt. A jelenlegi munkaerőhiány parancsoló szük
ségességként követeli meg a mechanikai folyamatok gépesítését. A technika
csak használhat a művészetnek és mindaddig nem lehet kárára, amíg az előre
megszabott határok közé szoríthatjuk, tehát mindaddig, amíg nem válik öncé
lúvá. Sajnálatos tény, hogy a szinházépitő mérnökök gyakran nem is sejtik, m i 
lyen égetően nagy szükség van bizonyos esetekben a technika használatára. Az
előadó gyakorlati javaslatokat tett a szinházi épitészek, a szinháztechnikusok
és szinházi üzemi szakemberek együttműködésére. Előadása további részében
súlyosan kifogásolta a nyugatnémet építésrendészeti előirásókat, amelyek a
korszerű szinpadmegoldásokat {például a vasfüggöny kiküszöbölését) majdnem
lehetetlenné teszik.
Véleménye szerint a tulajdonképpeni több formájú színházról, vagyis olyan
szinházi létesitményről,amely a proszcénium jellegű színháztól kezdve az arénaszinházig minden ismert szinpadformát magában rejt és átépítés révén variá-

ciós lehetőségeket tár fel, csak kétkedéssel beszélhetünk. Az ilyen jellegű szin
ház kisérleti és oktatási célokra kétségtelenül érdekes ugyan, de a tulajdonkép
peni repertoár színházakhoz túlságosan ésszerűtlen. A teljes szinpadi és néző
téri komplexum állandó átépitése egyszerűen lehetetlenné teszi rugalmas játék
terv kidolgozását.
G r e s s i e k e r , Hermann drámairó a szinházépités és a mai szinházi já
ték problémájáról tartott előadást. Mint iró képtelen egyetérteni azzal, hogy az
uj szinpad iránt támasztott követelményeket szociális okokkal támasszák alá.
A tulajdonképpeni művészi cselekmény - mondotta - a korszerű szinpadi játé
kokban nem is annyira a szinpadon, hanem a nézőtéren játszódik le és igy a
proszcéniumszinpad anakronizmus. Ezzel szemben élesen kifogásolta a több
formájú szinház elképzelését, mivel ez végeredményben egyik célnak sem felel
meg tökéletesen. Helytelen, ha a szinész a nézők között tartózkodik, hiszen ez
által kikapcsolódik a szükséges alkotó feszültség a szinpad és a nézőtér között.
Különben hevesen támadta a tulmechanizált színházakat.
B l a c h e r , Boris professzor és zeneszerző ugyancsak a műszakilag tul tenyésztett szinházak ellen szólt. Ezzel szemben mint gyakorlati szinházi szak
ember, kénytelen volt beismerni, hogy nagyoperát, operettet vagy revüt egy
szerűen lehetetlen bonyolult műszaki berendezések nélkül előadni.
B i r r , Hans, a Berlini Állami Operaház műszaki igazgatója kifejtette,
hogy a legtöbb színpadtechnikai berendezés a rendezők, vagyis végeredményben
a művészek követelésére jön létre, létezésükért tehát nem szabad a műszaki
szakembereket hibáztatni, főleg akkor nem, ha e berendezéseket müvészüeg
hibásan, vagy túltengőén használják fel.
W e i d n e r , Manfred építészmérnök szerint a közönség súlyosan hiányol
ná, ha nagyoperákat, vagy korszerű színdarabokat primitív műszaki berende
zéssel ellátott szinpadon mutatnának be. A közönség annyira hozzászokott a
technika számos áldásához, hogy jelenlétét már nem is veszi észre, de hiányát
annál inkább fájlalná.
Z a v e l a n i - R o s s i , Marcello, a Milánói Scala volt műszaki igazgató
ja szerint a korszerű színházon belül a legkülönfélébb áramlatok és ízlésbeli
irányzatok érvényesülnek. Az általuk támasztott rendkivül sokoldalú igényeket
csak a legmagasabb és legkorszerűbb színvonalon álló színpadtechnika elégít
heti k i . Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a színházakat mindenkor a jövő
számára épitik, amelyben a technika valószínűleg még természetesebbé válik,
mint ma.
K l a i b e r , Joachim, a Bielefeldi Állami Szinház intendánsa az előadás és
a szinházépités kapcsolatáról beszélt. Élesen támadta az úgynevezett "érdekes
megoldásokat", vagyis a többcélú színházépületeket, amelyekben sok mindent el
lehet végezni, csak éppen szinházat nem lehet játszani. Az olyan városokban
azonban, ahol csupán egyetlen szinház működik, kénytelen-kelletlen kompro
misszumot kell kötni a nagyopera, az intim szinház és a stúdiószínpad között.
Lockwood,
Carolyn doktor, a Hunter-College és a Brookly-College
(New York) operai tanszakának vezetője és a New Mexikóban működő Santa- Fé
Opera rendezője ugyancsak az előadás és a szinházépités kapcsolatát vetette
fel. Ismertette azokat a tapasztalatokat, amelyeket az amerikai egyetemi szin-

házakban szereztek. Mivel az amerikai egyetemi nevelés az európaival ellen
tétben főleg a gyakorlatot helyezi előtérbe, az egyetemi szinházak is sokkal
inkább a gyakorlati szinpadi kiképzés, mint a színháztudományi kutatás célját
szolgálják. Véleménye szerint a jelenleg működő szinházi épületek közül csak
nagyon kevés olyan akad, amely minden szempontból használhatónak minősithető. Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy az épitész nem szinházi szak
ember, másrészt pedig abban, hogy a tanácskozásba bevont szinészek és ren
dezők csupán homályos és egymásnak ellentmondó reformeszmékkel hozakod
tak elő. Az amerikai modern szinházépités területén igen fontos körülmény,
hogy az egyetemi szinházak nem tartoznak a szakszervezeti egyezmények k o r 
látai közé és az egyes államok, illetve városok épitésrendészeti előirásai nem
vonatkoznak reájuk.
K e n n y , Sean, az angol Nemzeti Szinház épitésze az eddigi felszólalókkal
ellentétben a többcélú szinház érdekében szállt sikra, azzal az érdekes Indoko
lással, hogy minden j f i szindarab saját formával rendelkezik és igy szükség
szerűen saját szinpadot követel meg. Véleménye szerint az itt felmerülő rend
kivül sokoldalú követelményeket egyedül és kizárólag a többcélú szinház old
hatja meg.
N e u t r a , Richard egyetemi tanár, építészmérnök a közönség és a szin
házépités kapcsolatáról számolt be. Rendkivül érdekesek voltak az előadó kö
zönség-pszichológiai megfontolásai. Véleménye szerint a "közönség", mint
olyan, nehezen meghatározható és állandóan változó fogalom. Egyik legfonto
sabb kritériuma, hogy a legújabb időben erősen kondenzálódott, mondhatnánk
"sűrűbbé" vált, amiből az következik, hogy az egyed egyre nagyobb távolságba
került a szinházi művészi előadástól, anélkül azonban, hogy szeme megjavult
volna. A szinházi épitész feladata tehát főleg a nézőtéren rejlik: mindenekelőtt
az emiitett távolságot k e l l áthidalnia, ami egyedül az akusztika megjavitása
révén nem lehetséges. A modern építésznek e feladat megoldásában nagy segít
séget nyújt a fény, csak éppen értenie kell ahhoz, hogy ezt a segítséget megfe
lelően felhasználja. A korszerű szinház fejlődése egybeesik a villanyfény meg
születésével. Ez a terület, ahol a technika a közönség számára a művészi élve
zet olyan jelentős forrásává vált, amely többé már nélkülözhetetlen.
D i e t r i c h , Margaret, a Bécsi Színháztudományi Intézet professzora a
közönség rendkivül rendszeres és energikus képviselőjeként lépett fel, aki mint
a megkínzott "vox populi" mindazt felsorolta, ami csökkenti vagy esetleg egé
szen megakadályozza a szinház élvezését. Abból indult k i , hogy a nézőtéren
ülők egyáltalában nem tekinthetők a művészi élvezet passziv fogyasztóinak, ha
nem részt vesznek a szinpad és a közönség között lejátszódó "játékban", hiszen
végeredményben ez jelenti a tulajdonképpeni szinházi élményt. A szinház az a
hely, ahol az ember ünnepi közösségben "játszik"; hiszen a mindennapi hányódásaiból keres megváltást a játékban. A nézőtérnek tehát az a kötelessége, hogy
a közönség személyi értékeit fokozza, ne pedig csökkentse. A közönséget tehát
a nézőtéren "jól k e l l elhelyezni". Mindenekelőtt azt követelhetjük meg a szín
háztól, hogy ünnepi jellegű helyiség legyen és igy feledtesse a nézőkkel a min
dennapot. Az előadó véleménye szerint ennek előfeltételei az objektiv bizton
ság, a szubjektiv kellemes érzet és az egyéniség megőrzése. Különösen e két

utóbbi követelmény ellen vétkeznek gyakran a modern szinházi építkezésben.
Elrettentő példaképpen sorolta fel a hamburgi operaház légoltalmi óvóhely j e l 
legű elemeit, amelyek egyenesen félelmet ébresztenek a közönségben, ugyanigy nyilatkozott a gelsenkircheni "inka sirról" i s .
R u h n a u , Werner élesen támadta Dietrich professzor előadását, annál
is inkább, mert ő épitette a fentebb idézett "inka s i r t " . Véleménye szerint a
szubjektiv kellemes érzés rendkivül relativ dolog, ami pedig az épitészeti
megoldási formákat illeti, könnyen előfordulhat, hogy az ami ma szokatlan, sőt
egyenesen zavaró, holnap már megszokottá és állandó jellegű művészi élménynyé válik.
B e n l i n e , Arthur, a New Y o r k - i épitésrendészet vezető tisztviselője a
biztonsági problémákkal foglalkozott és azt az álláspontot hangoztatta, hogy
valóban szükséges a korszerüsitett rendészeti előirások mielőbbi kidolgozása.
Személyes meggyőződése szerint a vasfüggönyre nincs minden esetben feltét
lenül szükség.
O c h s , Karl W. professzor az operaházak épitészeti kialakitásával kap
csolatos problémákról tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a korszerű szinhá
zi épületekről hozott Ítéletek, illetve megítélések rendszerint azoktól az aszszociációktól függenek, amelyek a korábbiakkal kapcsolatban ébrednek a kö
zönség lelkében, ezek az Ítéletek tehát semmiképpen sem tekinthetők végleges nek. Hangsúlyozta, hogy a legtöbb jelenlegi operaház nem tipikus, hiszen rend
szerint olyan szinházat terveztek, amelyben operát és színdarabot egyaránt
bemutatnak. Az operaházak épitésében szigorúan meg kell őrizni a szinpad né
zőtér kettősségét. Elképzelhetetlen lenne térszinpadon bemutatott operát él
vezni. Mindenesetre a régi tipusu proszcéniumnyilással rendelkező színpadnak
mihamarabb el kell tűnnie. Véleménye szerint ideális megoldás lenne a néző
tér felé mutató irányban meghosszabbított, viszonylag keskeny, de ugyanakkor
magas szinpadi nyilas bevezetése, mindenekelőtt akusztikai okokból.
M a r k e l i u s , Sven professzor szerint a XIX. század színházépítése (ami
tulajdonképpen még a barokk idők színházához kapcsolódik) és a modern szin
ház közötti különbség, lényegében abban rejlik, hogy a régi idők színházában a
nézők nem annyira nézni akartak, mint inkább magukat akarták láttatni. A kor
szerű színháztól, véleménye szerint, az alábbiak követelhetek meg: mindenki
jól lásson; mindenki jól halljon; és a mindenkor bemutatott darabhoz megfelelő
szinpad álljon rendelkezésre.
H o l z m e i s t e r professzor és B o r n a m e n n F r i t z az opera és a szindarab céljaira egyaránt használt szinházakváltoztathatóproszcéniumövezetéről
tartott előadást. Holzmeister professzor rendkivül érdekes képanyagot muta
tott be és néhány gyakorlati megoldást ismertetett. Bornemann építészmérnök
előadásában főleg a proszcéniummal, az előszinpaddal, a zenekari árokkal és
a vasfüggönnyel foglalkozott és élesen támadta az épitésrendészet elavult, m e 
rev előírásait.
M o r o , Peter építészmérnök ismertette az egyik angol körszelvényű né
zőteret, amelyet ugyanakkor arenaszinházként is felhasználhatnak.
Z o t z m a n n szinpadi mérnök élesen támadta az arénaszinházat. ("Vegyük
tudomásul, hogy minden embernek van egy elülső és egy hátulsó oldala !")Ezen-

kivül foglalkozott a vasfüggönnyel kapcsolatos problémákkal és a zenekari árok
lefedésének újszerű megoldásaival i s .
A többcélú szinházak témakörével B o u r b o n n a i s , Alain többszörösen
kitüntetett épitészmérnök foglalkozott. Véleménye szerint a modern szinház
épités problematikája abból áll, hogy mindenki megegyezett abban, m i az ami
a szinházban elavult, de ugyanakkor hiányzik az egységes nézet a r r a vonatko
zóan: milyen legyen is tulajdonképpen a jövő szinháza. Először tehát pontosan
megrajzolt képet kell megalkotni, ami azonban távolról sem az épitész felada
t a . Az ösztönzéseket főleg a szindaraboknak, végeredményben tehát a szerzők
nek kell megadniuk. Mindaddig, amig nem alakult k i a modern szinházról alko
tott és általánosan kötelező elképzelés, kénytelen-kelletlen a többcélú szinházakkal kell megelégednünk. Véleménye szerint a legkedvezőbb megoldás a sza
bad térszinpaddal rendelkező szinház.
V i H i e r s , André élesen támadta a többcélú szinházat. Igaz ugyan, hogy
a proszcénium- vagy keretszinpad tulajdonképpen már elavult, de véleménye
szerint túlozzák az egyes szinpadformák jelentőségét. Ebben a nagy bizonyta lanságban csak káros lenne, ha a többcélú szinház mellett kötnénk k i . Az ilyen
szinház ugyanis mindig improvizált jellegűnek hat és a néző képtelen a szinházi
világ tulajdonképpeni varázsa alá kerülni.
Ugyancsak ezzel a témával foglalkozott H u i s m a n , M . J . , a belga Nem
zeti Szinház vezetője, aki az előző felszólalóktól eltérő módon kevesebbet fog
lalkozott a többcélú szinházzal és sokkal többet beszélt a több formájú (multi
form) szinházról. (Többcélú szinház alatt olyan megoldást értünk, amely nevé
nek megfelelően több cél teljesítésére szolgál, vagyis olyan szinházi épület,
amelyben operát, szindarabot, kamaradarabot játszhatnak, sőt esetleg koncer
teket is rendezhetnek. Több formájú szinház alatt viszont olyan épitményt ér
tünk, amely bizonyos átalakitások révén ugyanazon a színházépületen belül több,
különféle szinpadi forma megvalósítását teszi lehetővé, mégpedig a Gropius-féle "totális szinház" értelmében.) Az előadó utalt arra, hogy a tulajdonképpen
vándorszinház jelleggel működő belga Nemzeti Szinház a legtöbbször többcélú
épületekben kénytelen játszani, következésképpen kénytelen-kelletlen meghatá
rozott, könnyen módosítható rendezési stilust kellett elsajátítaniuk, hogy igy a
mindenkor változó helyi adottságokhoz alkalmazkodhassanak. Véleménye sze
r i n t az olyan országokban, ahol a szinházak csekély állami támogatást élvez
nek, vagy semmiféle szubvenciót nem kapnak, legkedvezőbb megoldás a jól át
gondolt többcélú szinházak épitése-.
M o u r i e r , M . energikusan a többcélú szinházépületeknek létesitése mel
lett tört lándzsát, mivel véleménye szerint a vidéki városokban ezek jelentik a
legjobb megoldást. A hozzászólók véleménye szerint azonban az előadásban
hangsúlyozott többcélú szinház túlságosan sokoldalú. Igen gyakran beszélnek
többcélú szinházról akkor i s , midőn tulajdonképpen több formájú (multiform)
szinházat értenek alatta. A hozzászólások alapján az a közös vélemény alakult
k i , hogy feltétlenül szükséges az általánosan érthető nomenklatura megterem
tése, mivel különben könnyen fennforog a kölcsönös félreértés veszélye.
A szinházépités és a szinpadi technika volt a soron következő téma.
Ezzel kapcsolatban T e u b n e r , Wolfgang, a bécsi Épitésrendészet! Ható
ság főtanácsosa a szinpadi gépezetről beszélt. Elvileg elképzelhetők jó hatású

színielőadások vagy operák tulajdonképpeni szinpadgépek használata nélkül i s .
Alapos megfontolás után megállapitható azonban, hogy az ilyen szinházak, vagy
operaházak száma rendkivül csekély és ha működnek is, a szinpadi üzem rend
kivül vontatott. (Ismeretes tény például, hogy Veronában, ahol nagy sikerű sza
badtéri operaelőadásokat rendeznek, a szinpadi változások végrehajtása rend
szerint egy teljes órát vesz igénybe.)
Éppen ugy, ahogy a mindennapi életben az alárendelt jelentőségű kézi és
fizikai munkákat egyre nagyobb mértékben kiszoritja a gépesités, ugyanez tör
ténik a szinházban i s . Ne feledjük el, hogy minden korszakban volt szinházi gé
pezet, amely természetesen mindenkor alkalmazkodott a technika színvonalá
hoz. A szinházi technika legfontosabb feladatát az előadás zökkenésmentes le bonyolításában jelölte meg. Az úgynevezett művészi hatások, amelyek a tech
nika segítségével elérhetők, ebből a szempontból csak másodsorban jönnek szá
mításba.
Vetitett képek alapján részletesen ismertette a korszerű szinpadi gépeze
teket és tájékoztatást nyújtott az ezekkel kapcsolatos költségek nagyságrendjé
ről i s .
R u b i n , Joel d r . (New York), a szinpad megvilágításáról beszélt. Véle
ménye szerint a korszerű szinházak műszaki mostohagyereke a világítástech
nika. Ugyanez vonatkozik a világosító berendezésekkel kapcsolatos biztonsági
előírásokra i s . Véleménye szerint Appia óta ezen a területen nem sok művészi
haladás történt. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a szlnpadvilágitást, mint
dramaturgiai eszközt, a korszerű szinház gyakorlatilag alig használja k i .
L e b l a n c , Georges (Párizs) élesen vitába szállt az előző felszólalóval, a
bemutatott példák azonban nem igazolták álláspontjának helyességét, mivel fő
leg olyan világitási hatásokkal foglalkozott, amelyek az úgynevezett fényorgo
nára vonatkoznak és igy a tulajdonképpeni világitási tárgykör nem vonatkoztat
ható rájuk.
K o l b e főmérnök (Erlangen) a vita során néhány érdekes ujitási javaslatot
terjesztett elő a világositó állványokkal kapcsolatban.
S c h l a n g e r , Ben (New York), a szinházi nézőtér által biztositott látási
lehetőségekkel foglalkozott. Abból indult k i , hogy a modern nézőt a látási szem
pontokból a f i l m és a televizió rendkivül elkényeztette, hiszen a közelfelvételek
segítségével a legapróbb részleteket Is élvezhetik a nézők. Ha tehát a szinház
közönségét meg akarja tartani, vagy esetleg növelni óhajtja, az általános látási
körülményt keU sürgősen megjavítani. Ebből a célból az amerikai Yale Egye
temen kísérleteket végeztek. A jó látás a színházban nem utolsó sorban a né
zőtéri ülőhelyek számától függ. A proszcéniumszinházakban mintegy 700 néző
téri ülőhely esetében még biztosithatók a jó látási körülmények. Egyéb szinpa
di típusok már nagyobb számú közönség jó látási körülményeit biztosítják. Ope
ra, operett vagy revü bemutatásakor az egyes nézőket nem annyira a szinészek
külön-külön, hanem csoportokban érdeklik, tehát a néző akkor is teljes hatású
benyomást kap, ha a színpadtól viszonylag távol ül. Az előadó véleménye sze
rint a látási körülmények a szinházban több tényezőtől függenek, amelyek kö
zül megemlítette a látási tapasztalatot, a látási élességet, a jó látás akadálya
it, a fizikai kényelmességet, a mozgási lehetőséget, és végül a pszichológiai

tényezőket. Az ember látási tapasztalatait és éleslátási képességének határait
a nézőtér méretezésekor feltétlenül figyelembe kell venni. Véleménye szerint a
normális látószög a napi életben mintegy 10 fok. A látási akadályokat részben a
többi néző, részben a hibás épitészeti megoldások jelentik. Az előadó közölte,
hogy Amerikában a fizikai kényelem tényezőjét túlságosan is dédelgetik. Az
egyes sorok közötti távolságok túlságosan nagyok, ami azzal a hátránnyal jár,
hogy a hátsó sorokban a látási élesség erősen csökken.
S c h e r c h e n , Hermann professzor, a jól ismert karmester a szinházak
akusztikájáról beszélt.Véleménye szerint eddig az ógörög szinházak rendelkez
tek a legjobb akusztikával. A modern szinpadnak tehát csupán egyetlen teendője
lehet: a görög szinházak utánzása. A szinpadon hangerősitőket kellene felsze
r e l n i , ami megfelelne a görögök faburkolatu "szkéné" megoldásának, magát a
nézőteret pedig hangvisszaverődési szempontból teljesen "halottá" kellene átalakitani. Gyakorlatilag zsinórpadlás nélküli és a diszleteket teljesen nélkülöző
szinpadot javasolt, ahol a hiányzó diszleteket háttérvetitéssel pótolná. Az eset
leg szükségessé váló hangerősitést hangszórók oldanák meg.
Scherchen professzor felszólalása rendkivül heves birálatot váltott k i az
akusztikai szakemberek között.
G a b l e r , Werner d r . professzor, a Berlini Televizió vezetője, számos
operaház akusztikai tanácsadója, hozzászólását azzal kezdte, hogy feltétlenül
figyelembe kell venni az akusztikában az utóbbi évek során végbement döntő vál
tozást: az előző évtizedekkel ellentétben ma ismét előnyben részesitik a felhan
gokat. Ma azt követelik az akusztikai szakemberektől, hogy a terem utánzengését szüntessék meg, holott eddig minden akusztikus abban találta meg fő felada
tát, hogy jó utánzengést biztositson a termekben. A mennyezetet, amely eddig
az akusztikai szakemberek egyik legfontosabb működési területe volt, ma teljes
mértékben figyelmen kivül kell hagyni.
Z o t z m a n n mérnök azt a véleményét hangoztatta, hogy az énekesek és
szinészek hangjának hangszőróval történő felerősitése feltétlenül túlmegy azon
a határon, amelyet a szinházi technika előtt megszabtak. Ez ugyanis már a mű
vészi alkotó folyamatba való technikai beavatkozás. Véleménye szerint a szin
házban mindent az emberre, az emberi alakra és az emberi hangra kell mére
tezni, ezen tulmenni nem szabad, mert ezzel éppen a szinház lényegét teszik
tönkre.
J o r d a n , Vilhelm Lassen d r . , a sydneyi operaház épitésénél közreműkö
désre felkért akusztikai tanácsadó és hangversenyterem tervező ugyancsak az
akusztikai problémákkal foglalkozva már lényegesen enyhébb javaslatot terjesz
tett elő. Elképzelése szerint a zsinór padlást, hangnyelő hatásának kiküszöbölé
se végett, hangreflektáló felületsorokkal kellene elhatárolni, szobajeleneteknél
pedig messzemenőleg k i kellene használni a "doboz szinpad" elvét, mivel igy
elkerülhető, hogy a hang a diszletek között elvesszen. Akusztikai szempontból
a többcélú szinházak ellen foglalt állást, mivel éppen a többcélúság következté
ben akusztikailag elkerülhetetlenné válnak a kompromisszumok. Érdekes átte
kintést nyújtott a stockholmi hangversenytermekben végzett hangmérésekről,
amelyek során az előadónak sikerült meghatározott számértékeket kiszámítani
és ezek az értékek döntő módon jellemzik valamely helyiség akusztikai értékét.

J o r d a n , d r . előadása tulajdonképpen befejezte a hozzászólások sorát.
Megállapítható, hogy a kollokviumon nyíltan kiderültek a fennálló ellentétek, de
ugyanakkor sikerült számos közös megoldást is találni.
Amint E b é r t professzor zárószavaiban hangsúlyozta, az ellentétes néze
tek alkotó jelleggel csúcsosodtak k i a megbeszéléseken, hiszen számos részt
vevő rájöhetett arra, hogy mennyire kétségesek az általa csalhatatlannak vélt
nézetek. Valamennyien megegyeztek abban, hogy mindenfajta szinházi művé
szetet az általános szinházi kultúra nevében kell egyesíteni és mindegyiküket
az előadás sikeres lebonyolítása céljából kell igénybe venni.
Érdekes tényként állapitható meg, hogy a várakozás ellenére sem alakult
k i túlságosan éles harc a művészek és a műszaki szakemberek között. Sokkal
nagyobb harci kedv jelentkezett a többcélú szinház és a több formájú szinház
megvitatása körül. A legfontosabb eredményként az a körülmény könyvelhető
el, hogy a résztvevők saját szakmai területükön behatóan megismerkedhettek
a külföldön elért legújabb eredményekkel, sikerekkel és balsikerekkel.

Bablet, Denis (Párizs):
HOL ÁLL A SZÍNHÁZ A MODERN TÁRSADALOMBAN
2/7/1963. Wo steht das Theater i n der modernen Gesellschaft? Bühnentech
nische Rundschau 1962. 1. sz.
A tanulmány beszámol a Royaumontban 1961. június 18 és 22 között tartott
értekezletről. Ez az értekezlet szociális, épitőmüvészeti, esztétikai és mű
szaki szempontokból igyekezett választ keresni a cimben feltett kérdésre. A t u 
lajdonképpeni cél abban rejlett, hogy a szinháztudományi kutatókat, az elméle
t i szakembereket és a gyakorlati embereket széles alapokon állitsák szembe
egymással és a viták hevében hozzák létre a kialakult uj nézeteket.
D u v i g n a u d , Jean előadásában a szinház és a város kapcsolatait fejte
gette. Hangsúlyozta: nincs állandóság a szinházban és annak funkciói a minden
k o r i szociális kerettől és a társadalom tipusától függően fejlődnek k i . Igy tehát
mindennemű dogmatizmus szükségszerűen elutasitandó.
F r a n c a s t e l , Pierre hangsúlyozta, hogy a teljes átalakulás korszakát
éljük és ebben az átalakulásban a társadalom sokkal többet merit a visszaemlé
kezésből, mint a tapasztalatból. Emlékeztetett arra, hogy a görög szinház is
több évszázad eltelte után és mindenesetre évszázadokkal a görög tragédia szü
letése után jutott el a mai értelemben vett klasszikus kialakításához.
D o r t , Bernard azt a kérdést taglalta, vajon a szinház a tömeg müvészete-e? Vajon helyes uton járunk-e, ha abból a célból, hogy a szinházat kiemel
jük jelenlegi kríziséből, hatalmas helyiségekben óriási néptömegeket gyűjtünk
össze és igy kollektív pszichózist hozunk létre? Véleménye szerint hibásan gon
dolkozunk, igy ugyanis nem győzhetjük le sem a fűmet, sem a televíziót. Elkép
zelése szerint elkerülhetetlen a relative bizalmas kapcsolat a szinész és a néző
között. A szinházi helyiségek befogadóképességének nem szabad az 1000 főt
meghaladnia.
L u n a r i , Gigi, a szinház ét; a közönség kérdését elemezte. A népszinház
fogalma nem abból áll, hogy a lehető legnagyobb méretű embertömegeket gyűj
t i k össze, hanem sokkal inkább abból, hogy valamennyi társadalmi osztály, va
lamennyi hivatás legjobb képviselőit találkoztatjuk egymással a szinház nézőte
rén. A maximális nézőszám véleménye szerint nem haladhatja meg az 1000 főt.
M a r r e y , Jean-Claude, a munkásosztály szinházával foglalkozott. Elkép
zelése szerint be kell vezetni a "köznapi szinház" megvalósítását, amit utazó
szinházi csoportok révén érhetnek e l . Ettől függetlenül fenn kell tartani az "ün
nepélyes szinház" fogalmát, ami alatt az előadó a klasszikus szinházat és annak

körülményeit érti. Komoly átalakitásra szorulnak a szinházak nézőterei is: l e 
hetőleg egységes belépti dijak,minden megkülönböztetés kiküszöbölése az egyes
nézőkategóriák között, valamennyi hely legyen kényelmes és biztositsa a kifo
gástalan látást. Az uj szinházak befogadóképessége ne haladja meg az 1200 főt,
sőt - véleménye szerint - az ideális szinház legfeljebb 750 fő befogadására
épül.
Nelson
Paul véleménye szerint a szabadidő-mozgalom korunk legna
gyobb találmánya. Az embereknek több az idejük, kevesebbet dolgoznak, az ál
talános életkor fokozódik és igy a felesleges szabad idő lekötésére a szinház
kívánkozik ideális megoldásként. A szinház tehát nem szórakozóhely, hanem
kifejezetten didaktikus eszköz, harci eszköz, amely felvilágosit és tiszta látást
biztosit.
S o n r e l , Pierre szerint a közönség és a szinház egymást keresi. Külön
féle helyeken, különféle órákban, különféle igényekkel várnak egymásra. A szín
ház helye feltétlenül a város kulturális tevékenységi körén belül jelölendő k i .
V i l l i e r s , André szerint a szinházi épitészet problémája a néző és a
szinész interracionális pszichológiájában rejlik. Emlékeztetett azokra az átala
kulásokra, amelyeken a szinház a XIX. század vége óta átment. Az olasz rend
szerű szinpadi elv ellen irányuló forradalom számos uj elképzelés megszületé
séhez vezetett, de a "minden áron" elérendő eredetieskedést feltétlenül el kell
utasitani magunktól. Éles vita fejlődött k i az előadó és a körszinház hivei kö
zött, amely azonban nem torkollt megnyugtató kies end ülésbe.
M i e l z i n e r , Jo, a szinházi építészetnek szociális és gazdasági hatásá
ról beszélt. O is elutasitja a tul nagy befogadóképességű szinház gondolatát.
Véleménye szerint a ma szinházának csak akkor lehet értéke, ha hármas alko tó tevékenységből fakad: az épitészet, a szinháztechnika, és a dramaturgia öszszefogásából.
S o u t h e r n , Richard, a nyitott szinpad szenvedélyes védőjeként beszélt
és azt állitotta, hogy csak ez a szinpad felel meg a drámai produkció evolúció jának és ugyanakkor azt bizonyította, hogy a nyitott szinpad kifejezetten angol
tradició.
A l l é o , René véleménye szerint a mai szinház mindenekelőtt meghatáro
zott funkció szolgálatában álló szerszám, méghozzá gyakorlati és hatékony
szerszám, amely egyaránt rendelkezésre áll a rendezőnek és a közönségnek.
Uj szinházépületi elképzeléseit vázolta fel, amelyek lényege abból áll, hogy
olyan szinházat kell épiteni, mely két, egymástól eltérő befogadóképességű, de
közös szinpaddal határolt nézőtérrel rendelkezik. Ezen a szinpadon koncentri
kusan forgó kettős szinpadrendszert épit k i , amely a folyamatos változások s i 
ma végrehajtását teszi lehetővé.
A l b e r t , Edouard gigászi méretű kulturális központ épitését javasolja,
amely nemcsak szinházat, hanem kiállitási helyiségeket, ifjúsági könyvtárat,
előadói, gyülekezési és egyéb helyeket illetve helyiségeket, tánciskolát, továb
bá nagyméretű diszlet és kosztüm készitő műhelyeket foglal magában.
R u h n a u , Werner mindenben a művészet és a korszerű technika feltétle
nül kölcsönhatásban álló fejlődését tartja szem előtt. Véleménye szerint meg
kell szüntetni a szinpad, a nézőtér és a szinpadi előtér tradicionális elválasz-

tását, mivel csak igy biztositható a szülész és a közönség lehető legnagyobb
mérvű integrálása. Ruhnau tehát a lehető legnagyobb mérvű szabadságot köve
t e l i mind a nézőtér, mind a szinpad megoldásában és a színpadnak önálló ele
mekre történő felbontása révén igyekszik olyan hatások elérését biztosítani,
amelyek erősen közel állnak a filmgyártásban ismeretes "panorámázás" meg
oldásához.
Bo s son , Jacques azzal vádolja a régi színházakat, hogy akadályt gördí
tettek a modern szinház fejlődésének útjába. Véleménye szerint ezt a hátrányos
állapotot csak vándorszinházak létrehozásával szüntethetjük meg, mégpedig
olyan megoldásban, hogy a vándorszinház a nyitott szinpad és az amfiteátrum
elve alapján működjék.
M o u r i e r , Jean annak szükségességét hangsúlyozta, hogy a nézőtereket
nem szabad merev kivitelben épiteni, hanem olyan megoldásban kell létrehozni
őket, amely módot nyújt az egész nézőtéri felszerelés gyors átalakítására, hogy
ily módon a korszerű szinházzal szemben támasztott mindennemű követelmény
nek megfelelő nézőteret teremthessenek meg.
C a n a c , Francois mint akusztikus foglalkozott a jelenlegi szinházi néző
terek hiányosságaival. Utalt arra, hogy ezen a téren komoly visszafejlődést kell
megállapítanunk, hiszen az antik színházakban helyetfoglaló több ezernyi néző
kifogástalanul hallotta a színésznek minden szavát. Gyakorlati javaslatait a kö
vetkezőkben foglalta össze.
a) nem szabad a közvetlen hangot gyengíteni; a 30 lejtéssel készített néző
téri széksorok kiváló megoldást jelentenek;
b) a közvetlen hang igen rövid időre felerősíthető az erre a célra kiképzett
felületek révén és igy gyors visszhang hozható létre;
c) a belső tér más felületeit hangelnyelővé kell átalakítani;
d) a zenés színházakban gondoskodni kell bizonyos rezonanciáról.
U n r u h , Walther beküldött értekezésében az egyes műszaki berendezések
hasznosságát és hatékonyságát elemezte.
K o l b e , A . , az uj szinpadi világítással foglalkozott behatóan, s elemezte
azt a jelentőségét, amelyre a korszerű világítás a modern szinház szempontjá
ból szert tett. Hangsúlyozta a transzduktorok fontosságát és utalt arra, hogy eb
ből a szempontból a jövő feltétlenül az előre beállított, programvezérelt vilá
gosító automatáké.

Kouril, Miroslav ing. arch. ;
A SZCENOGRÁFIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

3/7/1963. Vitahozzászólás a Csehszlovák Kommunista Párt X I I . kongresszu
sára. Acta Scaenographica 66/3. sz. 41-44. p .
Századunk első két évtizede megszabja a szinház programját: a társadalmi
nevelés feladatát, a néző aktivizálását - a szinész és a néző közeli és eleven
élményét. Ezt a programot nemcsak abban az időben, hanem a későbbi évek f o 
lyamán is kiegészitették vagy átfedték a kifejezőeszközök változásai, amelyek
vagy haladó irányban fejlesztették, vagy letéritették az egyenes útról - a sze
rint, hogy társadalmilag mit szolgáltak.
Érthető, hogy az alkotószellemű inszcenálók - rendezők, szinpadi képző
művészek és épitőmüvész-tervezők - erre a programra éppúgy reagáltak, mint
egyes drámairók, akik a szinházmüvészet fejlődésére mint egészre gondoltak.
Nevezzük meg i t t pl. Brechtet, mint aki az alkotó kategóriákat egy személyben
egyesiti.
A fejlődés során a különböző megfogalmazású színházépület tervek egész
sorát terjesztették elő. Fokozatosan kialakultak az antiilluzionista tér kialakí
tására vonatkozó elképzelések.
Hová jutott el a több mint fél évszázad eddigi fejlődése és müyen tulajdon
ságai lesznek a jövő szinházépülétének?
Ha a kérdésre áttekinthető választ akarunk adni,fel kell sorolnunk az egyes
szinháztipusok jellemzőit. Érthető kockázat lesz ebben, hogy a felosztást eset
leg mechanikusan és sematikusan fogják értelmezni. Ez azonban nem olyan lé
nyeges, ha megállapodunk abban, hogy a "felosztás csak segédeszköz", vala
mint, hogy a "típusok" határai egybefolynak. Lényegében a művészet fejlődésé
nek egységes medréről van sző a kultúra általános fejlődésén belül.
Négy különféleképpen körülhatárolt szüiháztipus van: az opera és balett
(pontosabban szinház, élő zenekarral), a próza, az ifjúsági szinház és a báb
színház. Közülük mindegyiknek különféle alapkövetelményei vannak a szcenográfiával szemben. A szinháztér e négy típusában biztositani kell a jó látást és
hallást valamennyi néző számára. Mindegyik műfajban mások e feladat teljesí
tésének az üzemelés és alkotás művészi formájából fakadó előfeltételei. A "jó
észlelés" bizonyára eléggé ködös fogalom. Tisztábbá válik azonban, ha hozzá
tesszük, hogy a szinház nevelő feladatának alapja a mü érthetőségének és közvetitőképességének maximális lehetősége.

A színháztérnek meg kell felelnie a színművészet körülírt fő irányának, és
ezen belül a szcenográfia irányának. Tehát olyan színházépületnek kell lennie,
amelyen belül megvalósul a szinház társadalmi nevelő feladata, a néző a k t i v i 
zálása, a szinház és a néző közeli és eleven élménye. Ennek feltétele a jó l á 
tás és hallás valamennyi néző számára. A szinésznek és a nézőnek egyaránt
optimális módon részt kell vennie a drámai cselekményben, mégpedig abban a
térben, amely egyesiti őket. Az egyesítés követelménye szemben áll a színpad
nak és a nézőtérnek a portál és rivalda keretével való különválasztásával. Ez a
különválasztás történetileg a portálnyilásos (á l'italienne) színháztérben alakult
k i . Szemben áll vele nem csupán építészetileg, hanem eszmeileg és művésze
tileg i s . Ez a második indok a súlyosabb, mert a színháztérnek meg kell felel
nie a drámai, inszcenálási és szcenográfiai formának, ahogy ezt eddig legtöké
letesebben az antik szinház bizonyította be.
Az antikhoz való többszöri visszatérés első ízben a reneszánszban, má
sodszor a klasszicizmusban következett be, harmadszor most arra vár, hogy
megteljék a tetterős szocialista humanizmus uj tartalmával. Ha a korábbi két
visszatérés nem találkozott társadalmi rendjének megfelelőjével, ugy a harma
dik visszatérés mindenben megtalálja-a társadalom fejlődésének magasabb f o 
kán-teljes hasonmását. Az ide vezető uton ez a harmadik visszatérés csak t u 
dományosan megalapozott lehet, csakis az ilyen erőfeszítés lendíti előre a fej lődést.
Ma az alkotás a jelenkori fejlődés dinamikájának ábrázolására irányul.
Megkívánja a művészi kifejezőeszközök korlátlan együttesét, olyat, amely lehe
tővé teszi a drámai cselekmény helyének és idejének kötetlen váltakozását. Ezt
az alkotást kell szolgálnia a variálhatóságnak a szinházban. A drámai cselek
mény helyének és idejének korlátlan váltakozását csak a szcenográfiai variál
hatóság teszi lehetővé. Azaz: az előadás összes fő tényezőinek változtathatósá
ga önnönmaguk kölcsönös kapcsolatában i s .
Az előadás fő tényezője - a nézőn és színészen kívül, akik nélkül nincsen
szinház - a tér, a hang, a fény, és a szinpadi kiállítás szcenográfiai kidolgo
zása. Ezt az elméleti felosztást gyakorlatilag elsősorban a műfaj befolyásolja.
A szinház előző fejlődési fokának öröksége a gépesítés és a szinpad egyéb
műszaki berendezése. E terület elemzéséből az a megáUapitás következik, hogy
a szinpadgépesités és technika további fejlődése ugyan indokolt és szükséges,
de csak abban a mértékben, amely nem lépi tul a színházművészet szolgálatá
nak határát. Ezért az elméletben és a szinházi gyakorlatban egyaránt eljutunk
ahhoz a követelményhez, hogy szabaddá tegyük a szinpadi felületet és a szinpad
kinetikai állományát, hogy a lehető legkisebb mértékben korlátozódjanak a vál
tozatos felhasználás lehetőségei.
Ha ezeket a következtetéseket a jövő színházának szempontjából vizsgáljuk,
ugy felbecsülhetjük a fejlődés fő irányait a szinháztipusok szerint.
Az opera és balett tovább reformálódik, megszabadul a szertelen stilizá
lástól, közeledik a drámaisághoz. Bizonyára mindent átvesz az uj művészeti k i 
fejező eszközökből, főként az uj fehér fényforrások részvételét, az uj anyagok
plaszticitását és a többi szcenográfiai irányzatokat. Azonban továbbra is a tengelyszerüen felfogott térben marad, mert az élő zenekar jelenléte nem teszi l e 
hetővé a néző, a zenekar és az énekes másfajta elhelyezését. Ezzel bizonyára

nincs kizárva az opera és foként a sztereofonikus balett fejlődésének lehetősé
ge, ahol az énekkart és zenekart hangfelvétel-reprodukcióval helyettesitenék.
Ez a technika igy fog fejlődni és lehetővé teszi ezt a változást, anélkül, hogy
levonna a zene minőségéből. Ez azonban nem a zenei forma klasszikus értel
mében vett operája lesz, hanem uj forma, amelynek művészi körvonalait alko
tói szabják meg. A különféle körvonalak azonban már kirajzolódtak e területe
ken.
A prózai színdarab a régi szinházi műfaj és egyben olyan forma, amely
képes a szinpadi művészet valamennyi összetevőjét a költői szöveg eszméjének
támogatására összpontosítani; hiszen már antik alakja is magába foglalta a szí
nészeten kívül a táncot és a zenét i s . A prózai színdarab ezért a legszélesebb
változékonyságot igényli, mégpedig nem csupán a szcenográfiai irányzatokban,
művészeti kifejező eszközökben, hanem a térben is. Ebben az irányban nagy
mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre, nem csupán épülettervekből és léte
sítményekből, hanem inszcenálásókból i s . Nemcsak elfogad minden ujat, de t o 
vábbra is forrása lesz a művészi kifejezőeszközök gyakorlati fejlődésének.
Az ifjúsági szinház az uj kor "műfaja". Létrejötte a színházművészet nagy
nevelő erejének értékeléséből és abból a lehetőségből adódott, hogy a gyerme
kek és az ifjúság nevelésében pedagógiai célokra használják fel. A művészi a l 
kotómunkában a prózai színdarabhoz áll legközelebb és hordozója az összes uj
irányzatoknak, mint ahogy az ifjúság mindig hajlamos az első nemzedékektől
való elkülönülésre.
Végül a bábszínház a "felületi - térbeli","sík-plasztikus" határok között fog
mozogni, ahogy ez megfelel a báb sajátos kifejező eszközeinek.
A színházművészet fő műfajainak fejlődési vonalai eltávolodnak egymástól.
Jóllehet a művészi ábrázolás alapelve mindig ugyanaz, különbözővé válik s t i l i zációjának módja és mértéke, és még kifejezőbben eltérnek a színháztérre, va
lamint a változtathatóságra vonatkozó követelmények. A jelen és a jövő kor
megkövetelik a feladatok tisztázását, hogy a művészi alkotás fejlődésének alap
j a i a lehető legszilárdabbak legyenek. Nem kizárt dolog, hogy létrejönnek un.
közbenső típusok, mint az élő zenekar nélküli balett, de a műfajok fejlődésének
gazdagsága - a négy fő műfajon tul - nem mond ellent a fejlődés törvényszerű
ségének. Fő irányvonalként mégiscsak ezeket lehet tekinteni.
Az eddigi egyéni és részben művészileg szubjektív eljárás ugyan érdekes
megfogalmazásokat hoz a színháztér tekintetében, nincs azonban bizonyíték a r 
ra, hogy az un. "jövő színházai" lehetővé teszik a színházművészetnek a fen
tebb említett fő fejlődési alapelvek szerinti kialakulását és egyúttal lehetővé t e 
szik maximális szcenográfiai és térbeli változtathatóságot. Az uj technikai
alapelvek és az uj berendezések alkalmazása kísérleti tervekre vár, amelyek
majd igazolják nemcsak az alkalmazás lehetőségét, hanem uj technikai és tech
nológiai nyereséget jelentenek a szcenográfia fejlődése számára. Mindenütt a l 
kotó művészi ellenőrzésre van azonban szükség, hogy bizonyosak legyünk, nem
pótanyagot alkotunk, hanem a mai szinház uj kifejező eszközeit.
A jövő színházának fejlődése a színházművészet fő fejlődési irányának és
ezen belül a szcenográfia fejlődési irányának fog megfelelni. A színházművé
szet fő műfajainak szükségletei szerint fog fejlődni; megőrzi az olasz "Guck
kastenbühne" hagyományos módján legkevésbé megosztott színháztér lehető

legnagyobb egységét. Kétségtelenül behatolnak a színháztechnikába a szabályo
zási technika uj alapelvei, valamint a komplex gépesitésre ^és félautomatizálás
ra irányuló törekvések, főként a szinpadi világitás vonatkozásában; ezt a mai
irányzatok világviszonylatban is reálisan előrejelzik. Elsősorban meg kell
gyorsitani a fehér fény felbontásának fejlesztését a szinházi inszcenálásban,
amellyel teljes színskálát érnek el szinpadi célokra. Felfedezése után rendel
kezésünkre áll valamennyi szintónus: nemcsak a fekete, de valamennyi szin
tiszta tónusokban, a fehér és az összes árnyalatok.
A képtechnika kihasználása - a Theatrograph, a Laterna Magica, a poli ekrán, vagy a tükör alakjában - nem kivételes dolog és kétségtelenül uj ered
ményeket fog hozni. Mind a fehér fénnyel, mind a képtechnikában igen komoly
elméleti, kísérletezési, és gyakorlati alkotó művészi tevékenységre lesz szük
ség, hogy kialakuljon felhasználásuk technikája és technológiája, amelyek nem
csupán helyettesitik a régi eljárásokat.
A hangtechnika fejlesztésében egyelőre nincsenek jobb tapasztalataink,
mint a természet vagy a zenekar reális hangját helyettesítő hangkulissza hasz
nálata. Ismereteink e téren rendkivül kezdetlegesek. A hangtechnika azonban
fejlődni fog, mert szüksége van rá a filmnek, a rádiónak és a televíziónak.
Nincs kétség afelől, hogy bejut a szinpadra is, hogy alátámassza a hely és idő
variálhatóságát és aláhúzza a művészi alkotás egészének reális hatását. A szin
padi kinetika fejlődése a színházművészet fejlődését szolgálja és a színpadon
nem válik teherré és akadállyá.
A plasztikus anyagok és uj anyagok alkalmazása egyrészt lehetővé teszi a
plasztikus részlet kialakítását a díszletnél, amivel erősödik a meggyőző erőaz
ugyancsak plasztikus színészi alakkal együttesen, másrészt hozzájárul a felfes
tés temperatechnikájának megújításához a diszletfestési technológiában.
A fejlődés megváltoztatja a szinpadi kiállítás gyártásának szervezését és
irányítását i s . Mindenütt érvényre kell juttatni a modern ésszerű eljárásokat,
amelyeket természetszerűen hozzáidomitunk a gyártmány jellegéhez.
Végül képzett dolgozókra lesz szükség a szinházi munka valamennyi ipar
ágában. E feladatot országos viszonylatban jól felszerelt és gazdaságilag támo
gatott nagy szinházaknak kell kézbevenniük. A vezető mesterek és művészeti
ágak specialistáinak magasabb szakképesítését a szcenográfiai művészeti ipar
iskoláknak kell biztosítaniuk.
Uj emberek nélkül nehéz elképzelni az uj eszközök hatásos bevezetését, va
lamint a szcenográfiai fejlődés valamennyi vivmányának alkalmazását a szín
házművészeti gyakorlatban. A szinházi művészeti technikai dolgozó uj tipusa
szintén a szcenográfia fejlődési perspektívájának alkotóeleme.
A szinpadi művészi alkotásnak szüksége van erre a széles körű és tagolt
szcenográfiai fejlődésre és vele együtt az inszcenálási művészet fejlődésének
lehetőségére i s . A célt azonban nem lehet magas szinvonalu színművészet nél
kül elérni, rá kell mutatni, hogy a szcenográfiának és az inszcenálási művé
szetnek a dráma szövegét és a szinész művészetét kell szolgálniuk.
Ha ez a feltétel nem valósul meg, a szcenográfia fejlődése bizonyára érde
kes lesz, kétségtelenül mestermüveket eredményez, de nem éri el azt a teljes
séget, amely a szinpadi müvet alkotó művészeti tényezők szintézisében r e j l i k .

Befejezésül rá kell mutatnunk a színházművészet valamennyi tényezőjében j e 
lentkező komplex fejlődésének nélkülözhetetlenségére és az egésznek az egyes
tényezőktől való függőségére.

Hozzászólások ing. Miroslav Kouril A szcenográfia fejlődésének perspektivái
cimü előadásához
Acta Scaenographica - 66/5. sz.
Ing. Felix Kolmer, a csehszlovák iskola- és művelődésügyi minisztérium t u 
dományos műszaki tanácsának titkára:
A Szcenográfiai Laboratórium munkája során nem szabad megfeledkezni
arról, hogy a szinházi szcenográfia igen közel áll a televíziós szcenográfiához.
Elsősorban az olyan kérdések megoldását kell tehát szorgalmazni, amelyeket
több művészeti ág területén, főként a szinházban és a televízióban lehet érvényesiteni. Ajánlatos a Laboratórium munkájához annyira közel álló filmszcenográfiával összefüggő feladatok megoldása i s . Ezen a területen természetesen a
munkát össze kell hangolni a filmstúdiók hasonló munkahelyeinek tevékenysé
gével.
Már most meg kell alakitani azokat a kis csoportokat, amelyek kutató te
vékenységgel fognak foglalkozni és amelyek a fejlesztési feladatokról fokozato
san áttérnek a kutatási feladatok megoldására. Meg kell állapitani azonban, hogy
a színházaknak a jelenlegi helyzetben inkább a fejlesztési tevékenységre van
szükségük.
A fejlesztési munkáról a kutató tevékenységre áttérni bonyolult folyamatot
jelent, amely a Laboratórium munkájának formai megváltozásához és a dolgo
zók együttesének megszilárdulásához fog vezetni. Tudatában kell lenni, hogy a
kutatási feladatokkal foglalkozó dolgozók kollektiv áj ának nem szabad sűrűn vál
toznia és a benne dolgozóknak bizonyos specializálódásra kell szert tenniük.

D r . Josef Glücksmann,
tagja:

a Szcenográfiai Laboratórium műszaki tanácsának

Hogyan kell a nézőt pszichológiaüag felkészíteni a művészi érzékelésre? A
prágai Nemzeti Szinház előadásainak 500 nézőjével beszélgettem. Figyelemmel
követtem a néző fáradtságát a néző figyelme szempontjából és ezen keresztül a
művészi alkotás érzékelését károsan befolyásoló tényezőket. Megállapítottam,
hogy egész sor olyan tényező létezik, amely hozzájárul a rosszabb érzékelés
hez. A nézőket két csoportra osztottam: 1 . a prágai előadásra vidékről autóbu
szokkal behozott nézőkre, 2. a prágai nézőkre.
Az egy-egy darabra vidékről Prágába behozott néző már az utazással járó
fáradtság bizonyos terhe alatt áll. Ha ráadásul őt az Ületékes művelődésügyi
dolgozó nem is készitette jól fel az előadásra, figyelme inkább arra összponto
sul, mit vegyen és lásson Prágában, semmint arra, hogy megfelelően felké
szülten menjen az előadásra. Az ilyen néző fáradtsága nagyobb, mint azé, aki

már előre tudja, hogy kb. mit fog látni a szinházban, k i a darab szerzője, i s 
m e r i az opera tartalmát (ez igen fontos, mert az énekelt szöveget nem mindig
lehet érteni) stb.
A prágai nézőnél is különféle mozzanatok sora befolyásolhatja károsan a
művészi érzékelést.
Az egyik néző elmondta, hogy előadás előtt összeveszett a partnerével, aki
vel együtt akart menni a szinházba. Ezután pedig egész este nem tudta figyelmét
a darabra összpontositani. Más nézőket az foglalkoztatott, hogyan jutnak el az
előadás végén leggyorsabban a kis ruhatárba, hogy elérjék a lakásukhoz vezető
közlekedési eszközt.
Sikerült mindeme körülményeket rögzitenem és a nézőket a fáradtság álla
potában megfigyelnem. Megállapitottam, hogy az ilyen pszichikai idegesség
nagymértékben fokozza a néző fáradtságát.
Napjainkban olyan irányzat uralkodik, hogy a művészi cselekmény gördülékenységét mindenképpen segitsük elő s ennek érdekében p l . az előadást vagy
szünetek nélkül vagy egy szünettel játsszuk végig. Elfeledkezünk azonban arről,
hogy nézőink nem egyformán egészséges emberek. Az egyik néző egyszer e l 
mondta, hogy figyelmét nem tudja az előadásra összpontositani, mert nem tud
ja kivárni a szünetet. Az ilyesmi pszichológiailag rendkivül fontos.
Szeretnék foglalkozni a szinész lélektanával, továbbá a színész és a néző
lélektanával. A k i éveken át a szinész mellett él és ismeri fiziológiáját, patofiziológiáját és különböző neurózisos állapotait,annak nagyon megfontoltnak kell
lennie minden szcenográfiai újdonság bevezetésénél.
Igy például a műanyagok bevezetésénél meg kell magyaráznunk a szülész
nek, hogy egészségére teljesen ártalmatlanok, és csupán egyes műanyagok ké
szítése idéz elő bizonyos megbetegedéseket.
További kérdés a ferde szinpad pszichológiai mozzanata. A szinészt meg
k e l l tanitani a ferde szinpadon mozogni, mert nem mindegyik szinész tud ferde
szinpadon eltolódó testsulypont mellett egyformán jól mozogni és játszani.
Megoldandó kérdés a szinpadi levegő portartalmának csökkentése.
Foglalkozni kell továbbá a közönség reakciójával a variálható szinpadra.
Az utóbbi kérdésre vonatkozó beszélgetések során a nézők leginkább arra pa
naszkodtak, hogy időnként váratlanul elvakitják őket a rendezésnek megfelelően
elhelyezett reflektorok; a szinészek pedig azt nehezményezték, hogy a közönség
túlságosan közel kerül hozzájuk s ezt külön meg kell szokniuk.

Kurt Werner Knoll, a berlini Büro für Technologie Kultureller Einrichtungen
(NDK) küldöttségének tagja:
A lipcsei városi szinházak központi műhelyeinek célszerűségéről és gazda
sági hatékonyságáról az Acta Scaenographica korábbi számainak egyikében köz
zétett cikkel kapcsolatban, a berlini hasonló központi szinházi műhelyekről kí
vánok szólni. Ezek a műhelyek a Staatsoper, a Deutsches Theater, a Kammer
spiele és a Berliner Ensemble részére dolgoznak. Közös művészeti vezetésük
van és szervezetileg a Staatsoperhez tartoznak. Két munkahelyre oszlanak: l . a
Staatsoper részére dolgozók csoportja, 2. a többi, prózai szinházak részére
dolgozók csoportja.

A műhelyek a német szinpadi képzőművészek és rendezők, valamint a kül
földi vendégművészek gyakran homlokegyenest eltérő művészi és egyéni igé
nyeit mindig, teljes mértékben kielégitették. Legelsősorban ugyanis a magas
művészi szinvonal elérésére törekednek, s ennek megfelelően képzett szakem
berekkel és fejlett technikával rendelkeznek,
A műhelyekben a legjobb szakemberek tapasztalatait modern és nagyteljesitményü berendezésekkel kapcsolták össze. A szinpadi képzőművészek szá
mára ezáltal lehetővé tették a maximális hatás elérését és a tökéletes szinvonalu kivitelezést, aminek során ellenőrizhetik saját művészeti elképzeléseiket.
A szinpadi képzőművész tehát a központi műhelyekben mint szerző kezeskedik
az egyedi művészi kivitelért. Az ő személyes feladata ebben a kollektívában,
hogy maradéktalanul kihasználja a berendezés által számára biztositott lehető
ségek teljes skáláját.
Természetesnek tartom, hogy éppen szocialista társadalmunkban valósult
meg a művészet, az ipar, a technika és a gazdaságosság ilyen eszményi egye
sülése.

Lad is lav Vy;;hodil állami dijas épitőmüvész, a bratislavai Szlovák Nemzeti
Szinház művészeti-technikai üzemének vezetője:
Időszerű elgondolkozni afölött, milyen irányban halad a szcenográfia jövő
beni fejlődése; persze nem lehet ez irányelv arra nézve, hogy a művészek ho
gyan alkossanak. Azért fontos ez az elgondolkodás, hogy megtervezhessük és
szabályozhassuk a gyártást, a képzőművészeti munka technikai biztositását.
Iparunk általában magas színvonalon áll, de ugyanakkor elmondhatjuk, hogy
a szinháznak alig van segítségére. Ez abból is látható, hogy a szinházi beren
dezésekre vonatkozó lényegesebb beruházásokat kénytelenek vagyunk mindig
külföldről megrendelni, mert iparunk nem akar ilyen irányban specializálódni.
Támogatnunk kell tehát azt az elgondolást, hogy létrejöjjön olyan gyártó üzem,
amely e téren segítségünkre lesz.
Szinházi problémáink egyike a munkában mutatkozó szüntelen idegesség.
Szeretjük a szinházat, időnket reggeltől éjszakáig neki szenteljük, s ugyanakkor
nincs időnk a legfontosabb kötelességeink teljesítésére.
A szüntelen idegesség onnan ered, hogy mindannyian kénytelenek vagyunk
állandóan reagálni az összes művészeti tényezők követelményeire.
Felmerül a tudományos alapra helyezés kérdése s ezzel kapcsolatban az
inszcenálási (betanulási) idők meghosszabbítására irányuló törekvés. A szin
háznak viszont elevennek kell lennie, s ezért gyorsan kell reagálnia a dráma
irodalom és a rendezés által vele szemben támasztott követelményekre.
Kevés a szinpadi szakemberünk. Ezt a fogyatékosságot csak ugy tudjuk
megszüntetni, ha a középiskolákból olyan embereket kapunk, akiket bizonyos
tekintetben felkészítettek a szinházi munkára. Már régóta igyekszünk minden
szakmába középiskolai végzettségű dolgozókat beállítani, de ez minden erőfe
szítésünk ellenére sem sikerül minden esetben. Színházunk legutóbb - a mosta
ni idény elején - kapott 6 középiskolai végzettségű dolgozót és érdekes, hogy ez

az osztály, ahová beosztottuk őket, csakhamar valamennyi többi osztályt jóval
megelőzte.
Nehezen kapunk tanulókat a színházba. Egyes hivatalos tényezők valamifé
le kisebb értékű munkahelynek tekintik a szinházat és ennek megfelelően a
rosszabb tanulmányi eredményű tanulókat helyezik hozzánk. E tekintetben több
megértést kérünk a hivatalos szervektől. Különösen nagy a hiány a szinpadi
műszaki dolgozókban.
A műszaki dolgozók képzettségi színvonalának emelése érdekében megtet
tük az első lépéseket, de gondolkoznunk kellene azon, hogyan tehetnénk szert
főiskolai vagy legalább technikai végzettségű dolgozókra.
A fizetések vonatkozásában mindenképpen az az érzésünk, hogy a kultúra
elmarad a népgazdaság többi ágai mögött. Ez is oka annak, hogy a színházak
ban a műszaki munka valahogy pang.
A nézőből kiváltott művészi élménnyel kapcsolatban az a véleményem,hogy
szcenográfiánkban a technikai gondolkodás uralkodik. Ez inkább az újdonságok
hajhászását és sokkal kevésbé az alkotó jellegű munkát jelenti. Egész sor olyan
képzőművészünk van, akik igyekeznek valami ujat létrehozni, de náluk is első
sorban az újdonság hajszolása ez, nem pedig a mélyebb élményre törekvés.
A Szcenográfiai Laboratórium munkájának magas színvonalával fontos sze
repet játszott és tulajdonképpen meghaladta azt a szintet, amely a szinházak ban és általában az életben uralkodik - t i . nincs ellensúlya az esztétika, a mű
vészien felfogott inszcenálás területén.
A szinházépités koncepciójával kapcsolatban bizonyára mindannyian érez
zük, hogy a hagyományos szinpad valahogy köt bennünket. Egyelőre nem sike
rült áthidalnunk azt az ellentmondást, hogy a régi világ épületei nem felelnek
meg a mi követelményeinknek, de mivel munkánk érdekes, a közönség nem ér
z i , hogy az épület elmaradott lenne.
M i magunk azonban érezzük, hogy ez a munka stilusbelileg nem tiszta,
hogy csupán bizonyos kompromisszum és mindannyian azon gondolkodunk, m i 
lyennek is kellene lennie a szinházépületnek. Be kell vallanunk, hogy e tekin
tetben káosz van a fejünkben.
Számomra az látszik ésszerűnek, hogy a szinháztérség elrendezésének a
mux'észi szemléletből, az eszmei magból kell kiindulnia, mert e nélkül nem
épithetünk fel megfelelő színházépületet. A probléma abban van, hogyan épitsük meg a szinházat, hogy elrendezése megfeleljen valamennyi rendezőnek.
Tapasztalatból tudjuk, hogy minden beavatkozásnak messzeható következ
ményei vannak és nem vagyunk mindig biztosak, vajon az eredmény arányban
áll-e a befektetett költségekkel.
A szinpadtérség uj elrendezésére irányuló törekvés elsősorban tőlünk képzőművészektől és technikusoktól indul k i . Jó lenne ezt a törekvést felidézni
a másik oldalon, a rendezőknél i s . A szinháztérnek az egyes rendezők munká
jához való alkalmazása jelentős kiadásokkal járna, amelyek bizonyára nem té
rülnének meg, ha meggondoljuk, hogy egy-egy rendező 5-10 éven át dolgozik.

Ignác Roszkopf, a martini Szinház Szolgálat A . V .

képviselője:

A műkedvelő szinpadok épitésének szabványositásával kapcsolatban az a
véleményem, hogy a szlovákiai műkedvelő színpadok építésénél hiányzik a kel
lő ellenőrzés, ami pedig" hozzájárulna azok szakszerű megépítéséhez.

Prof, d r . ing, h . c. Kurt Hemmerling, a Büro für Technologie Kultureller
Einrichtungen küldöttségének vezetője:
Acta Scaenographica - 66/4. sz.
AzActa Scaenographica egyik korábbi számában a szinházak épitéséről kö
zölt cikkemben már kifejtettem, hogy sok a tennivalónk az élő szinház problé
máival kapcsolatban. Az e problémákról folyó kisérletezéseknek és kutatások
nak, mint tudományos munkáknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a probléma
kör tökéletesebb megismertetése utján a ma színháza részére kialakítsák a
drámák ma megkívánt művészeti formában való tanulmányozásának jobb felté
teleit.
»
Ezek a problémák csak közvetve érintik a szinházi darabokat: csupán kise
gítő tényezők, amelyek hozzásegítenek a cél eléréséhez.
Minden társadalmi rendnek megvan a maga szinházi kultúrája. Mint a szo
cialista társadalom hitvallói, mi a szocialista szinházat építjük. A szociaUzmus
előtérbe hozza a valóságot, tehát mint módszert, m i csak a realizmust a l k a l 
mazhatjuk.
A szocialista embernek megvan a maga sajátos méltósága. Humanista gon
dolkodásmódja kialakítja társadalmi kapcsolatait; szüntelen aktivitásra serken
t i őt. Mindennel kapcsolatban meg akar nyilatkozni és tevékenykedni akar.Nem
csak megismerni akarja a világot, de meg is akarja változtatni azt. S a szocia
lista szinháznak a szocialista ember számára a mai kifejezőeszközök segítsé
gével élménnyé kell változtatnia azokat a problémákat, amelyekre egy szinpadi
mü felépül s amelyeken keresztül a szerző - tudatosan vagy ösztönösen - a né
zőt saját életszemléletének kifejezésére serkenti, aktivizálni akarja.
A szinészek, a szinházi alakok ábrázolói, és a nézők - mindannyian az élo
szinház alkotói.
Munkánknak arra kell irányulnia, hogy segitségére legyen az embernek,
akit művészi élményhez juttat és aki ebben részesül. Tevékenységünknek azon
ban az előadás során rejtve kell maradnia. Ez csak akkor lesz igy, ha megje
lenési formája természetes lesz, ha azt senki sem fogja túlértékelni, sem alá
becsülni, vagyis megfelel a mai ember mértékének.
A szinházban a néző az, aki élményben részesül, de ott nemcsak szórako
zást keres, hanem maradandó élményt is akar magával vinni. Erre természe
tesen fel is kell készülnie. Elsősorban bizonyára Ő maga meriti k i az összes
lehetőségeket, hogy megfelelő hangulatba kerüljön: ismerni akarja a megtekinSzinházellátó Vállalat; Csehszlovákiában külön vállalat gondoskodik a szin
házak anyagokkal és szolgáltatásokkal való ellátásáról.

tendo darab cselekményét és igyekszik rá bensőleg felkészülni. Külsőleg is hoz
zákészül - gondosan felöltözik, esetleg barátokkal is körülveszi magát.
A színháznak tiszteletben k e l l tartania, sőt fokoznia kell ezt a "várako
zást". A bejárati térségeknek fokozniuk kell a nézőnek ezt a hangulatát. A né
zőtérnek, ahová a néző belép, fel kell keltenie a közös élmény tudatát. Lehe tőség szerint minden néző számára azonos feltételeket kell biztositania, elő
k e l l segitenie az ünnepélyes hangulat létrejöttét. Nem szabad pompával és túl
zott külső diszességgel hivalkodnia,de nem elégedhet meg a köznapisággal sem.
A nézőtéren csak egyformán jó helyeknek szabadna lenniük.
A szinésznek a nézőre gyakorolt jó hatása a legkisebb tűrést engedi meg
magassága tekintetében. A játékfelületnek a néző számára fáradság nélkül át
tekinthetőnek kell lennie.
A rendezőnek a j átékfelületen foganatosított intézkedéseinek egyenleteseknek
és ugyanakkor valamennyi néző számára láthatóknak kell lenniük. Ez a játékfe
lület logikus és nagyvonalú egyszerűsítéshez vezet. A színpadnak és a nézőtér
nek kölcsönös kapcsolata csak elenyésző és meggondolt árnyalásokat bír e l .
A nézőtér hangsúlyozott tengellyel bíró épitése megnehezíti a rendező já
téktérrel szembeni lehetőségeit. Gyakran a nézőtéri helyeknek a játéktérhez v i 
szonyított elhelyezése lényeges megváltoztatásában keresik az üdvözítő megol
dást. Ha csak a nézők helyének a játékfelülethez való hozzáidomitásáról van szó
egy bizonyos darab alkalmával, ugy ezzel egyetérthetünk. Ha azonban a nézőtér
teljesen uj térelrendezésérol van szó, ez a változtatás túlságosan mélyen érin
t i a néző és a szinpadi cselekmény összhangját.
Az uj mannheimi szinház kis szinpadán nagy variálhatóságot terveztek, i l 
letőleg létesítettek a szinpad és a nézőtér vonatkozásában. Hosszú évek során
azonban csak kétszer éltek ezzel a lehetőséggel. A térváltoztatás mindkét eset
ben erősen negativ kritikai visszhangot váltott k i a nézőkből, A két tér közötti
kapcsolat variálhatóságának nem szabad túlzottnak lenni. A szükséges berende
zésnek és felszerelésnek a nézőtéren való kényszerű elhelyezése általában meg
nehezíti a játéktér kialakítását és nem gazdaságos technikai beruházásokat k i 
van.
A nézőtéri helyekkel szemben támasztott magas igényeket szinházunkban
hozzávetőleg kielégíthetjük, ha az ülőhelyeket a színpadhoz a lehető legközelebb
helyezzük e l . A szinpadtérre a nézőtérről a legszélesebb rálátást kell biztosí
tani. A cselekmény felületet lehetőség szerint k i kell szélesíteni. A játékteret
nem szabad architektonikus elemekkel korlátozni, ha ezek kedvezőtlenül befo
lyásolják az emiitett fő követelmények valamelyikét. Ezért a szinpadnyilásnak
az elmozdítható por tálelemekkel való változtatását korunk színházában helyte
lennek tartom. A darab által megkívánt méretbeli lehatárolásokat pusztán de
korációs elemekkel kell elérni.
Ezek az elvek a mai szinház összes szinpadfajtáira érvényesek és ezért
egyáltalán nem szükséges ebből a szempontból különbséget tenni zenés, prózai
vagy ifjúsági szinház között.
A zenés színházra irányuló törekvések ugyanolyan fejlődési irányzatot mu
tatnak, mint a prózai szinház fejlődése; ezért a zenekar létezése nem lehet
akadály ebben a fejlődésben. A nagy városokban, ahol a színházépületek csupán
a szinházi formák egészen meghatározott fajtáit szolgálják,az operánál nagyobb

méreteket lehet alkalmazni, mint a közép vagy kis szinházakban. Ez persze
nem befolyásolhatja elvi álláspontunkat.
A realista szindarabban a szinész - akárcsak minden néző - a maga embe
r i lényegében kortársként élő "én". Szerepet "játszik", folyamatosan cselek
szik és cselekvésével a nézőt rá kell birnia arra, hogy önmagában kialakítsa az
élményt. Mindent, ami ehhez szükséges, az előadónak mint tárgynak, és mint
alanynak kell létrehoznia. Tökéletes színészünk azonban nincs. Nem létezik,
csak mint eszmény. A szinész és a rendező ezért egész munkájukat arra össz
pontosítják, hogy a lehető legjobban megközelítsék ezt az eszményt. Annak ér
dekében, hogy minden fogyatékosság ellenére a legjobb eredményeket érjék el,
céltudatosan alkalmazzák a képzőművészetet. Ezt a segítőtársat azonban más
mértékkel és egészen más eszközökkel kell alkalmazni, mint azt az egykori
"udvari" és burzsoá szinházban tették. A darab hatását a segédeszközökkel kell
fokozni, hogy a szinészi megnyilatkozás mélyreható élményt váltson k i minden
nézőnél. A szinházi eszközöknek a néző valamennyi érzékszervét érinteniük
kell, azonban nem szabad tolakodóan hatniuk. És ide tartozik a szcenográfia
munkaterülete.
Véleményem szerint a szinpadi képzőművészet és a színpadtechnika terü
letén soha sem lehet egyedüli, önálló fejezetekről tárgyalni és ilyenként nem is
vizsgálhatók. A szinpadi kép nem érthető szinész nélkül. Az elmúlt idők szin
házi formáinak - az illuzionizmusnak és a naturalizmusnak - korábbi szinházi
berendezései, a közöttük és a realizmus között fennálló pszichikai eltérés miatt
nem nyújthatnak számunkra semmiféle alkalmas technikai berendezést és f e l 
szerelést. A képzőművészeti eszközök alkalmazási módjának és mértékének a
néző számára természetesnek kell látszaniuk. Nem szabad bennük semmilyen
külön problémát felfedeznie, semmilyen módon nem szabad megengedni, hogy
azok őt a cselekménytől eltávolítsák.
Napjaink színpadvilágítás át a mai művészeti követelményekből és fénytech
nika mai helyzetének lehetőségeiből fejlesztjük k i . A legutóbbi fejlődés az irá
nyított fényt mint téralkotó elemet fedezte fel számunkra. Az irányitott fény
segítségével fog kifejlődni a "fényépitészet". Ez még kibővitheto a "szines
fény épitészet" fogalmára i s . A színpadvilágítás megfelelő szabályozó berende
zés alkalmazásával pontosan a művészi felfogásnak megfelelően, korlátlanul
változhat idő, hely és intenzitás szempontjából. Már önálló képzőművészeti a l 
kotó eszközzé vált a szinpad számára. Ahhoz, hogy még hatékonyabb lehessen,
szükséges, hogy célszerűen elhelyezett és korlátlanul uralható legyen. Helyte
len lenne, ha e tekintetben a letűnt szinházi korszakok tapasztalataira támasz
kodnánk. A fénytechnika átalakul fénymüvészetté.
A színpadtechnikai berendezéseknek a szinházban ma a lehető legnagyobb
mértékben elő kell segiteniük a térben való játszás variálhatóságát, valamint a
szinpadi diszletek és épitmények szállításának fokozott gazdaságosságát,
A játékfelületnek meg kell felelniük a nézőtéren lévő valamennyi ülőhely
optikai és akusztikai követelményeinek. A színpadtechnikai berendezésnek feltünésmentesen kell szolgálnia egyik vagy másik darab térbeli követelményeit.
Társadalmi rendünk a humanizmusból fakad, amely a színdarabon belüli
emberi cselekvés és magatartás átszellemülésében a legőszintébb vallomást
követeU. A szinházi képzőművészet elkülönülése, amint az a korábbi szinházi

formáknál történt, a m a i szinházban teljesen lehetetlen lenne. A legtisztább
művészi megnyilatkozást kell megkövetelnünk. Abban az időben, amikor szín
házainkban lerombolták és megsemmisítették, megmutatkozott, milyen nagy az
éhség az ember lelki kielégülésére. De bizonyára még sokan emlékeznek az él
mény óriási hatására, amely mindenfajta szinházi keret nélkül is hatott rájuk.
Mindez ahhoz a felismeréshez vezet, hogy mennyire óvatosan kell alkal
maznunk a kiállítást és a technikát. A szinpad mint fő játéktér alapelvének, a
realista szinház számára, egyszerűnek és nagyvonalúnak kell lennie, hogy a
szinpadi cselekmény minden kisegítő kifejezőeszköze - a fény, a kinetika, a
szinpadi variálhatóság és a kiállítás - valamennyi néző számára egybehangzóan
legyen kifejthető. A pillanatnyi szinpadi alkalmazás pszichikai követelményéből
kell erednie, de létezésével nem szabad más, hasonlóan hatékony tényezőket
korlátoznia. A modern szcenográfiának minden interpretálás számára lehetővé
kell tennie a választást és a különböző irányzatok komplex alkalmazását. Egyes
irányzatokról nem lehet elkülönítve tárgyalni és hatékonyságukat nem lehet e l 
szigetelten elbirálni, sem felhasználni. A komplex felfogáson és kihasználáson
belüli differenciálást a mü eszmei tartalma és az interpretálás szándéka hatá
rozza meg.
Csakis a szerzőkből, színészekből és képzőmüvészekbőlösszeálUtottkallektiva tárhatja fel és alkalmazhatja a gyakorlatban a modern szcenográfia tör
vényeit.

Krc, J. ing. arch.
AZ IDEÁLIS SZÍNHÁZ
(nyolc elképzelés)

4/7/1963. Acta Scaenographica 66/3. sz. elülső boritólap belseje
Ez év elején az Amerikai Művészeti Társaság a Ford-alapítvány kezdemé
nyezésére 8 olyan tervezetet ismertetett, amelyek a közeli jövő színházának
formáját keresik. A kérdések megoldásából építőművészek és szinházi szak
emberek vették k i részüket.
A tervek szerzői lényegében két uton haladtak: egyik részük a variálható
térségben látja a megoldást, amely különböző inszcenálási lehetőségeket bizto
sit - valamint a nézőtér újszerű elrendezésében, az uj technikai berendezések
segítségével. Másik részük valamennyi szinházi műfaj (zenedráma, próza, tánc)
számára különleges feltételeket alakit k i . Bár az ilyen jellegű elhatárolás nem
egészen pontos, e két irányzat szembetűnő.
1. Ralph Alswang szinházi tanácsadó Paul Rudolph épitőmüvésszel a La
terna Magica alapelvén álló szinházat tervezett, amely az élő színésznek a
filmmel való együttműködéséből indul k i . Ez lényegében prózai szinház.E szin
házi műfajjal ellentétben áll azonban a 2000 személyes befogadóképesség; erre
a műfajra ez a szám túlzottan magas. Az alaprajzból kitűnik, hogy reformált
portálnyilásos szinpadról van szó, amely néhány vetitőberendezéssel ellátott
helyiséget foglal magában. Belső kialakítása kubista.
2. Eldon Elder szinházi tanácsadó Eduard Durellépitőmüvésszel a shakes
peare-i szinházak sorára alapoz. A szinház elrendezése jellegzetes a nyitott
karzatokkal és a mozgatható tetőszerkezettel, amely lehetővé teszi a mennyezet
kinyitását kedvező idő esetén. A szinpad hidraulikus emelőkön nyugvó mozgó fe
lületeket tartalmaz. Ez a terv többféle rendezői megoldást tesz lehetővé, főként
a két szinten történő játékot - amint az az Erzsébet-korabeli szinházban szoká
sos volt. A szellemes tetőszerkezet-megoldáson kivül ez a szinház alapelvében
nem tér el a shakespeare-i színházaktól.
3. Barrie Greenbie, Elizabeth Harris koreográfus és S. H i l l e r építőmű
vész, munkatársaikkal együtt, felvetették a táncos produkciókra alkalmas szin
ház gondolatát. Elgondolásuk eredménye a poligonális nézőterü szinház, amely
meredeken emelkedik és poligonálisan szétosztott hidraulikus s zinpadf el ül etek
kel ellátott; ez utóbbiak többféle változatban beállíthatók. Magasság szempont
jából a padló egyes részeinek felemelésével három különböző szintet lehet lét-

rehozni. Az egészen az első ülőhely-sorig nyúló zsinórpadlás Izenour-féle
szinkronizált huzórendszerrel van beépitve.
4. David Hays és Peter Blake az Izenour-féle teljesen gépesített szinházzal
azt a szinházat állitják szembe, amely a japán színháztérből indul k i . A tervek
közül ez az első, amely tulteszi magát a "kétdimenzióju színpadon' és meg
szabadul a gépi felszereléstől. A rivalda két oldalán több sorban majdnem
négyszögalaku alaprajzon és esetleg az első karzaton is nézők vannak elhelyez
ve. A karzat alakja a földszinthez alkalmazkodik. A karzatot azonban fel lehet
használni a fényvetők elhelyezésére vagy játékfelületként i s . A nézőtér befoga
dóképessége 298 fő. E régi alapelv felújításával gazdagítani lehetne a szinház
megjelenési formáit a kis tér szinházzal.
5. George Charles Izenour és Paul Schweikher felvetik a színházművészet
uj jelöltjeinek és a művészeti-technikai személyzet tagjainak oktatását és kép
zését szolgáló szinház gondolatát. A terv két nézőteret tartalmaz: az egyik 470
személy befogadására, a másik kisebb, 210 személy befogadására alkalmas. A
nagyobb szinház nézőtere gépi berendezéssel változtatható. Ez a rendszer már
megvalósult, ilyen a Harward Egyetemen a Loeb Szinház. A nézőtér elrende
zésében igen egyszerű eljárással három alternatívát lehet nyerni - teljes portálnyilásos színpaddal, háromnegyedes arénával és teljes arénával. Ezeket a
változásokat hidraulikus emelőrendszer segítségével valósítják meg. A mozgat
ható nézőtér rész a nézőtéri ülőhelyeknek kb. felét teszi k i . A variálhatóság
rendeltetése ebben az esetben a különböző inszcenálási formákban történő okta
tás és ez tökéletes megoldást nyer. A két iskolaszinpad mellett természetesen
az üzemeléshez szükséges egyéb helyiségekre is gondolnak-próbatermek, kor
repetáló helyiségek, tantermek stb. A tervezet alapvető vonásaiban megoldott
és bármikor megvalósítható.
6. Frederick J.Kiesler terve a probléma felszínén marad. Gigantikus mű
vészeti központot tervezett egy nagyszínházzal, kisszinházzal és mintegy 20
kamaraszinpaddal, stúdiókkal stb. Ennyi művészeti egység összehalmozása nem
indokolt. A nagyszínház tervében a szerző igyekszik leküzdeni a portálnyüásos
szinháztérség koncepcióját.
7. Jo. Mielziner szinházi tanácsadó és Edward Larrabee Barnes terve a
kis zenedráma területével foglalkozik, azzal a formával, amely gyakran merül
föl az amerikai egyetemi színpadokon. A terv mindenekelőtt az akusztikai szem
pontokat veszi figyelembe. A nézőtér legyező alakban kapcsolódik szegmensalaku színpaddal. A nézőtér és szinpad függönnyel való megosztása két lehetőséget
biztosit a térformálásra:valamiféle zenetermet portálnyüásos szinpaddal és i l luziómentes színházteret játéktérrel és zenekari árokkal. A terv a reformált
portálnyüásos színpadok típusaihoz sorakozik a mennyezet kifejezetten akusz
tikus megoldásával és a díszleteknek vetítéssel történő helyettesítésével, ami
hátulról, függő transzparensekkel történne.
8. Ben Schlanger építőművész és Donald Oensláger szinházi tanácsadó ter
ve felfogásbeli eltérést képvisel G. Ch. Izenour variálható nézőtér-elrendezé
sével szemben. Kétféle terve közül az egyik egy proszcéniumos illuziókeltő
szinház, amilyen nálunk is megszokott. A másik függöny és zsinórpadlás nélkü
l i antiilluzionista szinház széles játékfelülettel, hátul szilárd horizonttal. Az antiilluzionista szinpad bejáratai oldalról és alulról az első nézőtéri sor előtt van1

nak.Az igen megnyugtató hatást keltő tér részben a vicenzai Palladio Színházra
emlékeztet. A diszleteket a nézőtér fölötti helyről, egyenesen a horizontra,
elölről történő vetités helyettesíti. A szinpad méreteit eléje állitható pilonok
segítségével változtatni lehet. Ez a tipus a szinész és a néző igen jó kapcsola
tát biztosítja.
A nyolc tervezet nagy jelentőségű; komoly előrehaladást jelentenek a
konkrét eredmények felé.

Slavik, Josef B . :
AZ ERZSÉBET-KORABELI SZÍNHÁZ, MINT AZ UJ SZOCIALISTA
SZÍNHÁZ ALAPJA

5/7/1963. Acta Scaenographica 66/3. sz. 53-54. o.
Az Erzsébet-korabeli szinház épitészete a vendéglőkből átvett elemek fel
használásával keletkezett; eredetileg ezekben a vendéglőkben játszottak. Egy
további összetevőt azok az arénák képeztek, amelyekben medvetáncoltatásokat
végeztek. A szinház alaprajza négyszög - esetleg sokszög. A szinpad szabad,
önálló állványzatra előretolt. A nézőtér földszintre és erkélyre (karzatra) osz
lott, néhány sorban, amelyeket köröskörül tetővel födtek be. A földszint az ál
lóhelyekkel a szabad ég alatt volt.
Az Erzsébet-korabeli szinházra jellemző, hogy háromrészes előretolt
szinpada volt: elülső - a pódium, egy kisebb hátsó és fölötte a harmadik. A
szinpad elülső fele födetlen volt. A hátsó fele két oszloppal alá volt támasztva
és eresszel födött volt. A három szinpad lehetővé tette a jelenetek gyors egy
másutánját és az előadás szünet nélküli folyamatos ritmusát. A kiállitás csak
a legszükségesebb jelzésekre szoritkozott, jelentősége elsősorban a pompás
jelmezekben nyilvánult meg. A szinpad tehát teljesen semleges volt. Nem áb
rázolt semmiféle cselekményszinteret és vagy a jelzéses diszletépitmények
segitségével, vagy a szinészek cselekvése utján változhatott. Az Erzsébet-ko
rabeli szinház inkább a haUásra hatott, mint a látásra - s a halláson keresztül
az érzelmekre vagy az észre.
A nézők a karzatokon rendszerint háromoldalt ültek, a szinpad elülsőré
sze körül. Bizonyos esetekben (előkelő helyek) a nézők a szinészek mögötti
karzatokon is ültek. A közönség a földszinten egészen a szinpadig nyomult elő
re és azt három oldalról vette körül. A közönség és a szinészek között nem volt
semmiféle korlát. A szinész és a néző közötti viszony sokkal közvetlenebb és
bizalmasabb volt, mint a mai színházakban, amelyek a maguk méreteivel, és
belső berendezésükkel olykor elvonják a figyelmet a költő szaváról.
Nem voltak diszletek, nem voltak költséges kiállítások vagy hosszabb-rö
videbb szünetek a darab egyes szakaszai között. A cselekmény színhelye ma
gában a drámában közben sokszor változott. A szinész nem csupán egy irány
ban játszott, mint a mai szinházban, tekintve, hogy a nézők három oldalról vet
ték körül és velük a legszorosabb kapcsolatban volt.
A szakirodalomból idézett kivonatok az Erzsébet-korabeli szinház nagy
előnyeit bizonyítják a mai szinházzal szemben.

Az Erzsébet-korabeli szinház további fejlődése előnyeinek rovására ment
végbe. Idővel létrejött a mai szinházak függönyös szinpada, aminek nagy befo
lyása volt a nézőtér elrendezésére és megoldására i s . A szinpad gépesítésére
vonatkozó igények fokozódtak és ezáltal a szinpad szélességben és mélységben
és technikai okokból magasságban is megnövekedett. A kiállítással a néző f i 
gyelmét fokozatosan kezdték elvonni a költői szóról. A szinház egyre inkább ha
tott a látásra, mint a hallásra. Létrejött a szünet, amely szétforgácsolja a né
ző figyelmét. Eltűnt a szünet nélküli előadások folyamatos ritmusa, valamint a
szinész és a néző közvetlen kapcsolata i s . A szinész hangenergiájának jelentős
része felhasználatlanul elvész a szinpadtérben, anélkül, hogy a nézőtérre jut
na. Nem beszélve arról, hogy a nézőtér és szinpad térségének megoldásánál
egész sor nehézség keletkezett akusztikai szempontból i s . Igy például:
1. Teljesíteni kell a követelményt, hogy a szinész hangenergiája ugy ter
jedjen a nézőtéren, hogy biztositva legyen a jó hallás és érthetőség.
2. Ebből a célból meg kell választani a közvetlen hangenergia és a vissza
verődött hanghullámok energiájának optimális arányát.
3. Teljesíteni kell azt a követelményt, hogy a hangenergia ne vesszen el
fölöslegesen a szinpadtérben, hanem hogy kijusson a nézőtérre.
Végül szükséges, hogy a szinpadon megfelelő visszhang legyen a szinész
szempontjából i s , akinek hallania és ellenőriznie kell a saját előadását. Ez
azért szükséges, hogy a szinész a szinpadon a lehető legmagasabb művészi
teljesítményt nyújtsa.
E követelmények teljesitése szorosan összefügg a nézőtér befogadóképes
ségének megfelelő megválasztásával, alaprajzának helyes alakjával, a befoga
dóképesség, az alaprajzi felület és a nézőtér magasságának megfelelő arányá
val, a mennyezet kialakításával, végül pedig a nézőtéri falak belső épitészeti
kiképzésével. Továbbá szorosan összefügg a kiállítással, amelynek a különbö
ző díszletek elhelyezésénél figyelemmel kell lennie arra, hogy a hangvisszave
rő felületekről a hanghullámok a nézőtérre irányuljanak.
Már több izben említettük, hogy a mai szinház nem felel meg a szocialista
társadalom demokratizálódásának. A szinház fejlődése a társadalom fejlődése
mögött maradt. Az Erzsébet-korabeli szinház azonban gondolatokat támaszthat
a szocialista szinház számára,ha kiküszöböljük aföldszint-páholyos megoldást
és ezt a nézőtér amfiteátrális elrendezésével helyettesitjük, ami a hallás és
látás szempontjából igen megfelelő.

Ing. arch. Miroslav Kouril:
A SZÍNHÁZAK ÉPÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁI

6/7/1963. Acta Scaenographica - 66/4. sz.
Általános jellegű és alapfogalmak tisztázását szolgáló bevezetés után a
szerző a szinházak épitésének központi irányításával foglalkozik.
A csehszlovákiai szinházak épitésének mai helyzetéről szóló áttekintés után
a szerző az uj szinházak építésére, ületőleg a meglévő szinházépületek átalakí
tására vonatkozóan az alábbi következtetéseket vonja le.
- Csehszlovák sajátosság az a vélemény, hogy minden szinházépiiletet a l 
kalmassá kell tenni mind a zenés, mind a prózai miifajok munkájával kapcsola
tos üzemeltetésre. Ez a vélemény egyáltalán nem megalapozott, a világon másutt
ismeretlen.
Eljött már az idő, amikor a zenés szinházi műfajok (opera, balett, ope
rett) feltételeit nem lehet összekeverni a prózai műfajéval. Ezenfelül a befoga
dóképesség is mindkét szinházfajtánál annyira különböző, hogy nem lehet a két
féle műfajt egy színházépületbe összevonni. Amig a prózai színháznak, figye
lemmel a szinész és a néző kapcsolatára, valamint a drámai cselekmény közös
átélésére, nem szabad túllépnie a 800 nézőnyi befogadóképességet, addig az
opera és a balett elbirják az 1000 nézőn felüli befogadóképességet.
A világ más részein régen elvetették a szinháztérség mechanizált nagyobbitásának és kisebbitésének gondolatát. Kifejlesztették azonban a színházépület
uj tipusát: a kettős szinházat - egyik tér az opera és a balett, a másik a próza
számára. A kettős szinház nemcsak különválasztja a két nézőteret: az ilyen
épületben egyesiteni lehet a mindkét színpadot kiszolgáló technikai vonalat, a
raktári részeket, a művészeti-technikai csoportok szociális berendezéseit, öl
tözőit stb.
A színházművészet és a szcenográfia fejlődése szempontjából a kettős szin
ház igen nagy jelentőségű. Egy épületben egyesiti a kisebo vagy nagyobb mér
tékben megreformált és variálható klasszikus kémlelőnyilásos "á 1* italienne "
színháztermet a stúdió termével, vagyis az üluziómentes színháztér modern
felfogásával. Ez utóbbiban valósithatók meg az inszcenálási művészeti munka
fejlesztési változatai és uj típusai.
A kettős szinház nemcsak müvészetüeg és szcenográfiailag, hanem gazda
ságilag is előnyös, mert a funkcióknak a szinházépület szinpadi részében való
egyesítésével megtakarítást ér e l nemcsak a kubaturánál, már az épités so
rán, hanem a megnyitás után az üzemeltetésnél i s .

A kettős szinház tehát egyike a szinházi épitkezés lehetséges irányainak.
Más az egy célt szolgáló épületek építkezése, ha állandó művészeti üzemről
van szó; i t t a műfaj dönt a felfogás modernségének és a színháztér uj koncep
ciójának érvényesítéséről.
Végül ide tartozik a több célt szolgáló színházépület; ez általában túlnyo
mórészt egy szinpadi ágazatot szolgál, a többi műfajok csak alkalmilag hasz
nálják fel.
Az, hogy a három közül mikor és melyik épitkezési módot választják, bo
nyolult döntés, amelynek figyelembe kell vennie nemcsak a művészeti üzemet,
hanem a szinház társadalmi szükségleteit és kulturális jelentőségét is az adott
területen.

Bellus, Emil ak. :
A MOZGATHATÓ SZÍNHÁZ PROBLÉMÁJA CSEHSZLOVÁKIÁBAN

7/7/1963. Problem mobilného divadla v CSSR. Acta Scaenographica 1962.
május
Nemzetközi horderejű kérdés: hogyan lehetne a művészetet a társadalom
széles rétegei számára minél hozzáférhetőbbé tenni.
Az építőművészek nemzetközi szövetsége - az LIA - felkérte a világ vala
mennyi épitőmüvészeti főiskoláját, hogy hallgatóiknak a mozgatható szinnázra
készített terveit terjesszék elő az LIA által k i i r t pályázatra. Az UIA a pályá
zóknak semmilyen pontos feltételt nem szabott, csupán azt, hogy a színháznak
össze-, illetőleg szétszerelhetőnek kell lennie és alkatrészei tehergépkocsikon
vagy vasúton szállitnatók legyenek. A helyek számát ko. 500 nézőre kell ter
vezni. Ezenfelül a nézőtéri termen kivül tervezni kell a művészek számára öl
tözőt, toaletteket, kis műtermet (műhelyt) és néhány irodát.
A terv kidolgozásánál szem előtt tartandó szempontokat az LIA a követke
zőkben jelölte meg:
1 . a könnyű össze- és szétszerelés,
2. az épitmény súlya,
3. a szállítás módja,
4. a védelem a külső időjárási behatások ellen,
5. fűtés,
6. világítás,
7. térkialakítás,
8. a szinpad tipusa (a proszcénium nem kötelező),
9. vészkijáratok,
10. filmvetítés lehetősége,
11. elhelyezés lehetősége.
A mozgatható szinházra beküldött legjobb terveket közölték és röviden ér
tékelték a Brit Építőművészek Szövetsége angliai vezető lapjában, a The A r c h i 
tect c. folyóiratban. Közöttük az ötödik helyen közölték az egyik csehszlovákiai,
pozsonyi tervet i s .
A beküldött tanulmánytervek igen különbözőek voltak. Döntő tényező a
konstrukciós özerkezet mobilitásának és a várható üzem tartalmának felfogása
volt. A benyújtott terveket ennek alapján három fő megoldási irányba lehet so
rolni:

1. A műanyagokkal bevont szerelhető váz elve.
2. A színházteret körülvevő felfújható burkolat bázisán nyugvó sátorelv,
itt a kisegitő üzemi helyiségeket hozzáépitett kocsikba tervezik.
3. Megfelelő szerkezetű plasztikus anyagokból készitett igen könnyű pane
lek összeállitásának elve, könnyű fémmel történő kombinációval az üzemi és
társalgó helyiségek teljes kifejlesztése esetén, az igényes állandó szinpadok
analógiájára.
A bratislavai főiskolai hallgatók tervei a szerkezeti rendszert három vál
tozatban következetesen fejlesztették, könnyű tartó panelekből, amelyeket ex
pandált polivinil magvu plasztikus anyagból készitettek. A javasolt panelek mé
retre és súlyra maximálisan egységesitettek, öntartóak és hőszigeteltek. A
térkialakítás követelményeinek megfelelően átlátszóak - átengedik a nappali v i 
lágítást, vagy nem átlátszóak. Kialakításuk statikai és akusztikai szempontok
alapján történt. A panelek szerelése az ötletes illeszkedő csapok és csavarok
segítségével igen könnyű és gyors. A paneleket, mint az összes függőleges fa
lak tartószerkezetét tervezik. A padlókra és tetőfelületekre, a mennyezeteknél
csupán mint kiegészítő hőszigetelőt,akusztikai felületeket alkalmaztak. A menynyezetek és padlók szerkezete, valamint néhány belső pillér egyformán maxi
málisan egységesített, duraluminiumból készült térszerkezeti alkotóelem. A
panelek és oszlopok alapjait is könnyű, megfelelően formált, üveglaminátból
készült előregyártott elemekből tervezik.
A tervek abból indulnak k i , hogy nem lehet szó csupán az előadás puszta
lehetővé tételéről, hiszen a gyakorlatban jelentős társadalmi esemény játszó
dik le, igy további funkcionális szempontokból szükséges helyiségekkel (ruha
tárak, foyer, büfék, dohányzók, WC stb.) is számoltak.
A mozgatható szinház alkatrészeinek összerakhatóságát és súlyát ugy ter
vezték meg, hogy az egész berendezés maximálisan 25 speciális teherszállító
gépjárművön elhelyezhető legyen. A szinházi együttes mozgatható telepe igy
periodikusan, de tervszerűen áthelyezhető az élet és munka legtávolabb fekvő
területeire i s .
A folyóirat cikkirója végül megállapítja, hogy az UIA kezdeményezése reá
lis és időszerű.

K o u r i l , M» tanulmányaiból:
A SZCENOGRÁFUS MUNKAMÓDSZERE, A DARAB SZCENOGRÁFIAI
ELEMZÉSE, A SZCENOGRÁFIA ELMÉLETI KÉRDÉSEI

8/7/1963.
Ha Sztanyiszlavszkij és a színművészet hazai mesterei azt ajánlják, hogy a
szinész irja meg annak az alaknak életrajzát, amelyet a darabban meg kell sze
mélyesítenie, kétszeresen ajánlják ezt a képzőművésznek, ha nem is közvetle
nül. O ábrázolja a környezetet és a formákat, amelyekre a történelmi kor, az
uralkodó társadalmi rend, a gazdasági és politikai viszonyok, az uralkodóizlés
és a darab szereplőinek egyénisége nyomja rá bélyegét.
A nézőnek mindezt k i kell olvasnia a színpadképből, helyesebben abból a
légkörből, amely a szinpadon a díszletben bontakozik k i . A színészeket a diszletek mint a táj vagy tárgyak megtestesítői veszik körül és igy az élet valósa gos képe jelenik meg a szinpadon.
Mindig a szinészre és a rendezésre kell gondolnunk, számára kell támaszt
létrehoznunk, nem pedig csupán festett hátteret és diszletkeretet.
A szinész térbeli, szoborszerű alak, aki a szinpadon lévő díszletek mellett
elhelyezkedve elárulja azok sík voltát. A diszlet plasztikus, relief jellegű alko
tóelemeit egyesíteni a festett részekkel (díszletekkel): ez jelenti az elsőrendű
kompozíciós feladatot a szinpadon.
Ha mindig a színművészetnek a képzőművészeti munkával való összhangjá
r a és a szerző által kitűzött cél elérésére törekszünk, elérjük a meggyőző erőt
és a valószerűségét. Ha felöleljük a társadalom fejlődésének ismereteit, a ter
melőerők fejlődésének gazdasági törvényeit és befolyásukat az emberek és álla
mok gondolkodásának, életének és társadalmi viszonyainak kialakulás ár a, a töb
b i művészekkel együtt megtanuljuk ábrázolni a valóságot a maga forradalmi k i 
fejlődésében. Hangsúlyozom, a "többi művészekkel együtt", akikkel a müvet
együtt alkotjuk meg, tehát mindazzal, amivel a nézőre hatunk, amivel őt a szo
cializmus szellemében eszmeileg átalakítjuk és neveljük.
Ebben lelhetplc f e l a szocialista realizmus módszereinek konkrét szabályai
a szcenográfiai művészet területén.
A szinpadképet mint teret kell kialakítani; erre a célra felhasználhatunk
bármiféle relief (plasztikus, szobrászati) és festett eszközöket, ha nem lépjük
át az általános érthetőség és a realista valószerűség határait.
A minden színpadra általános érvényes alapelv azt tanítja, hogy minden do
lognak, a díszletnek és magának a színpadnak is mértéke az ember - a szinész.

Ez nem csupán mérték, de meghatározza a "tünési pont" helyzetét is a szinpa
don a plasztikus elemek és a festett perspektíva szempontjából. Ezt az általá
nosan ismert, de nem mindig tiszteletben tartott igazságot még a következőkkel
egészithetjük ki: a tárgyak tényleges nagyságát csak a szinpad elülső'határától
mért távolságuk alapján lehet felfedni. Ez egy olyan képzeletbeli sik, amelyet
a padló elülső széle, az un. rivalda és az épitészeti keret határoz meg. Ehhez
azonban meg kell lennie a tapasztalatból jól ismert mértéknek. A szinpadkép
méreteit legkézenfekvőbb az emberi alakhoz viszonyitani, amelyet minden eset
ben megtalálunk a szinpadon.
J. Craig beszélt arról a kétségtelen igazságról, hogy a szinész domború
testét nem lehet a festett sik vászon mellé állitani, hogy a szinpadon szükség
van szobrászatra, épitészetre és három kiterjedésű tárgyakra. Csupán, az
épitmények közötti szakaszon, a távolság érzékeltetésére engedte meg a tájat
ábrázoló szines vásznat.
Craig nem a szinpadi térség valószerütlenségének volt szószólója, ellen
kezőleg, kompozícióban realizmusra törekedett, természetesen a maga kifeje
zésmódján.
Egy másik tanulmányomban már kifejtettem, hogy a legmegfelelőbb emel
vényrendszer az, amely a lépcsőfok20 cm-es magasság és 30 cm-es mélységméretéből van levezetve. Fel kell hivnom azonban a figyelmet, hogy a méret
rendszer önmagában nem üdvözit. Egyedül a lépések és embermagasságok egy
szerű szorzatával nem lehet harmonikus és kompozicióbelileg kiegyensúlyozott
színpadképet elérni. Voltak kísérletezések ilyen elméletek felállítására,de óva
kodni kell tőlük.
A szinpad méretarányainak elve különféle uj problémákat és nehézségeket
vet fel. Vegyük szemügyre a díszlet elméleti fejlődését és azt a három egysze
rű dolgot, amelyek a darabok többségében előfordul: az ajtót, a fatönköt (ülő
helyet) és a fát (a valóságból ismert korlátozott magasság). Tegyük fel, hogy a
három dolog közül egyet sem lehet kihagyni, mert szükségesek a szöveg r e a l i 
zálásához és a szinész számára nélkülözhetetlenek. (Az ajtón kell bejönnie, a
fatönkön kell ülnie vagy állnia és a fa törzsének kell támaszkodnia.) A szinpad
negyedik eleme a szinész alakja lesz, amely egyúttal mértékegysége minden
dolognak és magának a szinpadtérnek i s . A szinész és a cselekvés dönti el,
hogy a szinpadon melyik tárgy legyen plasztikus és anyagból való. Elsősorban,
amelyek közvetlen kapcsolatba kerülnek a szinésszel. (A fatönknek, az ajtónak
és a kunyhó falának nem szabad remegnie és igy elárulnia vászoneredetét.) A
szinpad többi része lehet közönséges festett vászondiszlet,a háttér pedig festett
lógóháttér. A plasztikus és sik dolgok ilyen megoszlása, az alapos átgondolás,
a szinész és a rendező munkájával való szoros kapcsolat, nagymértékben hoz
zájárulnak a diszlet meggyőző erejének és valószerüségének megteremtéséhez.
A szinpad különféle tipusaiban változik a szinész magasságának viszonya a
tárgyak méreteihez és a portál magasságához. A legkisebb típusnál a fatönk
(az ülőhely) a portál magasságának 1/6-a, a második típusnál 1/8-a, a harma
diknál 1/10-e, az utolsónál pedig 1/12-e. A fatönk (ülőhely) méreteinek aránya
az ember magasságához nem változott. A tárgyak és az ember magasságának a
portál magasságához való viszonya változik. Változik a tájkivágás is a háttér
ben, növekszik az égbolt, jobban lehet látni a fák koronáit. A nagyobb szinpadon

ugyan jobban k i lehet bontakoztatni a táj kompozícióját, de egy kis szinpadon is
létrehozhatunk olyan kivágást, amely elég meggyőző és érthető lesz. Minden a
kompozicióbeli leleményességtől függ. Az elméleti példa szemléltetően meg
mutatja az utat, hogyan kell megoldani a különféle eseteket.
Minden művésznek önmagának kell gondolkodnia, majd vita során kell a
drámai mii környezet- és életképzetét kifejteni, összehasonlítani és megálla
podni egy közös elképzelésben. Utána elkülönülten, de egyazon irányban fognak
tovább dolgozni. Amennyiben munkájuk találkozik a célnál, a bemutató előadás
nál, akkor a szinészek számára a diszletek, a képzőművészek számára pedig a
szinészi munka követelményei nem fognak meglepetéseket okozni. Az egészet
egy kompozícióba fogja összehangolni a rendező szervező keze és szelleme,
amelyben a képzőművészeti munka alátámasztja és segiti a szinészi munkát.
Az általánosan ismert tényt, hogy a színpadnak három kiterjedése van, lát
szatra nem szükséges különösképpen hangsúlyozni. Jóllehet kétség nem fér hoz
zá, a szinházi gyakorlatban mégis gyakran figyelmen kivül hagyják. Az alkotó
sietségben, a mindent megmentő szinpadi varázsra való hagyatkozásban, amely
a kartont márvánnyá, a vásznat pedig a legdrágább és legszebb tapétákká vagy
értékes fák gazdag koronáivá változtatják, a szinpadi "hamisság" gyakori és
szégyenkezés nélküli alkalmazásában, a leggyakrabban elvész a szinpad mély sége és csak a portál két mérete marad meg.
Rámutattam a szinpadtérnek és a diszletnek alaprajzi és magasságbeli t a 
golásában a valósággal való összefüggésére. Ez az összefüggés felfedi számunk
r a , m i mindenre kell a képzőművésznek gondolnia, amikor a szinpadon teret
ábrázol. E kompozíciós módszer általános elveit a következőkben foglalhatjuk
össze: tudjuk, hogy a feladatok két csoportra oszlanak, intérieurre és exterieurr e , belső térre és tájra. A padlóig terjedő szabad kilátás példái az exter leur ök
közé, a zárt, vagy körös-körül fák koronáival is határolt szabad terek, az i n tér ieurök közé tartoznak.
A szcenográfus általában ugy kezd munkához, hogy legelőször is kétszerháromszor elolvassa magának a darabot és kijelöli a tér mindazon dolgait és
tényezőit, amelyekről a szövegben közvetlenül szólnak. Megállapítja a társa
dalom történeti fejlődésének időszakát, amelyben a cselekmény játszódik. T a 
nulmányozza általában a kor jellegét, a lakáskörülményeket, a belső térségek
használatát, a napi életet, a táj és a nép tipikus jegyeit. Legelőször megraj
zoljuk a ház, a legfőbb tartozékok alaprajzát. Majd újból elolvassuk a darabot,
magunk elé képzelve a szereplők életét a választott vagy előirt környezetben.
Mindezt megvitatjuk a színészekkel és a rendezővel (eredeti darabok bemutatása
alkalmával lehetőleg a szerzővel is), hogy ezekről az alapvető dolgokról kiala
kult elképzeléseink azonosuljanak. Ez feltételezi a szinház valamennyi dolgozó
jának a szcenográfussal való szoros kapcsolatát. Ezután az épület, a táj képét
ugy korrigáljuk, hogy az eredmény a legjobban megfeleljen a darabbeli életnek.
Végül megválasztjuk a kivágást; ezzel megszabjuk az alapot a szinpadtér kom
pozíciójához és meghatározzuk a néző betekintési irányát oly módon, ahogyan
erre nézve már megállapodtunk. Ezután megszerkesztjük a díszlet és a szin
padtér perspektíváját, a szerint az elv szerint, hogy a horizont az álló szinész
szemmagassága és a reliefhez szükséges távolság által adott. A horizont ma
gasságát a legkisebb szinpadokon mindig az álló szinész szemmagasságával

egyezően (tehát kb. 150-160 cm-nyire a szinpad padlószintje fölött) választjuk
meg, a nagyobb szinpadokon a második esetet választhatjuk (tehát kb. 190-200210-220 cm magasságot),a portálnyilás magassága szerint. A perspektívát a z 
után a szokásos módszerrel szerkesztjük meg. Ebből vezetjük le a relief alko
tórészeinek méreteit is.
A darab szcenográfiai elemzése során tiszteletben kell tartanunk a szerző
elképzelését, különösen, ha a darab cselekményébe és a cselekvő személyek
szövegébe van foglalva. Persze nem szabad magunkat szolgai módon alárendel
nünk, hanem az alkotást a szinészek és a rendező egybehangzó szándéka szerint
kell megformálni. Ez esetben olyan eredményre jutunk, amelyről a néző elis
merőleg állapítja meg, hogy alkotóeleme a darab cselekményének. Sikerül majd
kialakítanunk a művészileg telitett, de a szinész művészi munkáját alátámasztó
hátteret.
A színpadkép kompozíciója során a szinpadi térbe különféle részleteket he
lyezünk, amelyekkel a történés helyét jellemezzük. A néző ennek megfelelően
értékeli a kort, a helyzetet, a népi jelleget és a színpadkép összes egyéb tulaj
donságait. Rámutattam már, hogy fontos elképzelni az egészet és jelentős
mértékig kialakítani a helyzetét, esetleg csak a források alapján i s . Már azál
tal, hogy megválasztjuk a tér bizonyos kivágását és a bepillantás irányát, meg
adjuk a kompozíció alapját. Minthogy kiterjedt tér hatását kell elérnünk, a né
zőnek valami olyat kell bemutatnunk, ami a valóságnak megfelelő méretekben a
szinpadon nem létezik, a tárgyak és a tér megtestesitésének különböző módsze
reit választjuk. Egy részt plasztikusan ábrázolunk, egy részt festett techniká
val. Közben az elemek kompozicióbeli elrendezését olyan mértékben egyszerű
sítjük, hogy az fölösleges aprólékosságával ne vonja el a néző figyelmét a darab
cselekményéről. Ha nem is hagyjuk el a realizmus és a valószerűség talaját,
1e belekerülünk a naturalizmusba, akkor a dolgok hü és eleven érzékeltetése
agyonüti a darabot. Érvényes ez mind az intérieurre, mind az exterieurre. Vé
gül még egy dologra kell figyelemmel lennünk:a mindig plasztikus szinészi alak,
játék során, találkozik a szinpadi tárgyakkal. A kis szinpadon a tárgyaknak
plasztikusoknak kell lenniük, hogy ne törjön meg a valószerűség benyomása.
Végül legyünk tudatában, hogy a diszlet perspektívájának alkotóeleme a
szín i s . Harmóniája elsősorban az ábrázolt történelmi korszak színskálájához
él a népi jelleg színskálájához igazodik.
Néhányszor már emiitettem, hogy igen fontos, milyen térkivágást válasz
tunk. Ezt a szinpad nagysága befolyásolja. Nehézségek támadnak főképp a falu
si szobák belsejének ábrázolásánál, amelyek a szinpadon természetellenesen
tágasnak látszanak, ha mélységüket és a részletek elrendezését nem választjuk
meg helyesen.
A közepes nagyságú szinpadon segítésünkre lesz a nagyobb tájkivágás meg
választása és könnyen érjük el a valóság látszatát. Ha be akarjuk tartani a való
színűség mértékét, ha nem akarjuk, hogy a néző a szinész szinpadra lépésekor
azonnal felfedezze az emberi alakhoz viszonyitott tárgyak méretarányaiban az
összes helytelenségeket és ellentmondásokat, a szinpadon csupán a térkivágást
kell beépítenünk. Sok múlik azon, hogyan választjuk meg ezt. Olyan bepillantást
és kivágást kell választanunk, amely megadja a belső tér tipikus jegyeit, ame-

lyékből a néző a saját személyes élettapasztalata alapján azonnal kitalálja a tér
folytatását, kiegésziti magában a nem látottat és fenntartások nélkül elismeri
mindazt, amit a képzőművész a szinpadtéren kivül feltételez.
A példák azt mutatják, hogy a kis szinpadon nehezebb a munka; a szcenográfusok azért is érdeklődnek kevésbé a kis szinpadok iránt és figyelmüket i n 
kább a nagyobb tér köti le, amely mindig nagyobb kompozíciós lehetőségeket kí
nál.
Rámutattam, hogy minden esetben a tér megoldásáról van szój amelynek
három kiterjedése van. A papírlap sikján (a képen) két méretét vázoljuk fel és
a perspektivikus ábrázolás segítségével képzeljük el harmadik méretét. A szcenográfusnak ezért soha nem szabad elfeledkeznie az alaprajzról, amellyel a ké
pi ábrázolást kiséri és amelyben megmutatja, hogyan képzeli el a gondolat terv
beli kifejtését, hogy az eredmény (a diszlet) elbirja a szinész jelenlétét és en
nek teljesítményével együtt az élet valóságos képét adja, amelyben a diszlet a
szinészi játék környezet- és háttérábrázolásának szerepét játssza.
A festett diszlet fogalmának szűkebb értelme van és azt a diszletet jelölik
vele, amely a festést mint a tér ábrázolásának kizárólagos eszközét tartalmaz
za.
A jelzett diszlet a darab környezetét csupán jelzi, ugyanakkor rendszerint
hiányzik belőle a tér befejezése a háttérben, ahol a hátteret fekete horizont he
lyettesíti (ennek rendszerint technikai indokai vannak és a szinpad technikai fel
szerelésének tökéletlenségéből következik). Igaz, hogy a fekete horizont nem já
r u l hozzá a szinpad derűjéhez és optimizmusához; komoran és nyomasztóan
hat, s a fekete bársony elnyeli a fényt és intenzitása látszólag csökken. Azon
ban a zsinórpadlás nélküli, kis belmagasságú szinpadon nem tudjuk nélkülözni
a fekete takaróanyagot (horizont és takaróredőnyök). Ilyenkor azután a szcenográfuson múlik, hogyan tervezi meg a teret és mennyi fekete szint hagy a disz
let összkompoziciójában. Jó eredményeket érhet el i t t is és fekete horizontban
is felépítheti a színpadképet ugy, hogy a tapasztalt szinházi ember sem fogja
észlelni jelenlétét.
A térdiszlet olyan diszlet, amelyben a szinpadtér festett és plasztikus ele
mekkel ugy van megosztva, hogy a hangsúly a térhatáson legyen.
Az utolsó fogalom a reliefdiszlet (relief). Nem tudunk teljesen pontos ha
tárvonalat húzni a relief-és térdiszlet között; a kettő gyakran egybeolvad. Ben
ne a fa relieftechnikájának a szinpad felépítéséhez történő tudatos felhasználá
sáról van szó. A relief a nagy szinpadtér technikája.
A diszletről szóló gondolatainkhoz kapcsoljuk hozzá a szimultán színpad
képről való ismereteinket. Igy nevezzük a szinpadtér olyan beépítését, amely nél egyidőben több, de más és más jellegű diszletcsoport van felépítve, ame
lyekben vagy több egymásutáni jelenet játszódik, vagy amelyek egyidejűleg, de
két különböző jelenet színhelyéül szolgálnak.
A diszletről szóló fejezet lezárása előtt térjünk rá a díszletnek kisebb szín
padról nagyobbra történő alkalmazására. Ilyenkor, p l . szobadiszlet esetében
gondolni kell arra, hogy az oldalfalakat összehajthatóan készítsék el és vászon
nal megfelelően bevonják ugy, hogy a szétnyitásnál a vászon a pántoláson át k i 
feszüljön és a fal egységes hatást keltsen. A nagyobb szinpadon a behajtásokat

szétnyitjuk és hosszukat még megtoldjuk, kiegészítjük a fal képét. A diszlet
csak igy tartja meg mélységét.
Ha a díszletnek nagyobb szinpadra való alkalmazásáról beszélünk, bizonyá
ra felmerül a kérdés,hogyan alkalmazzuk a nagyobb diszletet kisebb szinpadra.
Ilyen esetben megfontoltan mellőzzük a diszlet azon részeit, amelyek a kisebb
méretet meghaladják, gondosan meghagyva azonban a diszlet tipikus magvát. A
kisebbítés azonban mindig feltételezi a tér uj kompozícióját és a darab uj bepróbálását,
A szinházi gyakorlatban nem lehet különválasztani a diszlet technikáját és
kompozícióját. Sok teoretikusnak az a véleménye, hogy a színházművészetet t a 
lán nem kell technikával terhelni és kikelnek a technicizmus ellen. A kettő
egyesülése a szcenográfia fogalmában történik meg, mely éppúgy feltételezi a
fejlett eszmei tevékenységet és a művészi mesterfokot, mint a legmagasabb
műszaki szintet. Mindezt pedig olyan mértékben, amely nem lépi tul a darab
életkörülményei és a szinészi művészi munka háttere kiépítésének határvona
lait. Ezért a szcenográfus nem lehet csak szinpadi képzőművész, aki többé vagy
kevésbé tér szerű színpadképeket komponál. Egyszerre kell képzőművésznek,
technikusnak, technológusnak és rendezőnek lennie, hogy mindig helyesen értel
mezze az igényeket, amelyeket a munka során a költői alkotás velünk szemben
támaszt. Szerény embernek kell lennie, aki mindig be tud illeszkedni az egész
be, amikor a közös mü érdeke ezt kivánja.
Abban a törekvésben, hogy a háttér és a diszlet kiterjedt és mély tér be
nyomását keltse, nagy szerepet játszik a portálkeret.
A szinpadi padló képzőművészeti megformálásának fő eszköze a szinpadi
szőnyeg; rendszerint a szinpad teljes felületének vászonnal való bevonata. Kü
lönböző formáit ismerjük: a legegyszerűbb forma a rendszerint szürke színű
semleges szőnyeg, amely egyenletesen takarja a szinpad egész felületét.
Gyakran van szükségünk különleges szőnyegre, amely parkett-, márvány-,
vagy kőpadlót ábrázol. Ha a szőnyeg felületét ugy tudjuk kidolgozni, hogy a par
kett vagy a csiszolt kő csillogására emlékeztessen, ugy a darabhoz nem csupán
a csülogást adjuk, hanem növeljük a fény intenzitását is a visszaverődéssel.
A szinpadi világítás művészetében a szcenográfus tanítója, maga a termé
szet. Természetszerűen ismernie keU a világositói munka összes szabályait,
tudnia kell elhelyezni a fényforrásokat, meg kell tanulnia a diszlet színeinek
színes fényben történő változtatását, a legmagasabb szinten kell alkalmaznia a
világítástechnikát. Mindez azonban nem elegendő, mert a szinpadon mindent
olyan egyszerűen és természetesen kell ábrázolnunk, mint az életben: erőszakoltság nélkül, valószerűen és meggyőzően.
A világositói munka során néhány alapfogalommal találkozunk. Az első: az
alapfény.
A szinpadi világításban alapfényről akkor beszélünk, amikor egy szintónussal vagy egymástól láthatóan el nem ütő néhány szintónussal egyenletesen vagy
jelentéktelen intenzitás eltérésekkel világítjuk meg az egész szinpadteret.
A másik fogalom: a lokális fény. Ez helyüeg korlátozott fény, amely a szi
nészi akciók fő szinhelyét a szinpadon körülhatárolja. Bizonyára felmerül a
kérdés, hogyan legyen színezve a lokális fény, vajon fehér legyen-a, vagy l e 
het-e színes ? E r r e a kérdésre a választ a természetből és a festők mestermü-

veiből szerzett tapasztalat szabja meg. A fényt mindig olyan tónusban színez
zük, hogy végső hatása annak a valóságnak a képét adja, amelyet a darab élete
kivan, amelyet a szerző előirt.
A harmadik fogalom: a pontfény. Ez mindig a lokális fényt ugyanazon vagy
nagyon hasonló szintónusban vagy fehér szinben kiégészitő fény, amelyet rend
szerint a szinésznek, fejének és felső testrészeinek megvilágitására vagy k i 
vételesen a színpadkép olyan fontos részletének megvilágitására használnak,
amelyet a nézőnek észlelnie kell, hogy teljes képe legyen és megértse a cse
lekményt, vagy még inkább valamely célzását.
Ebben a meghatározásban van a pontfény igazi funkciója, amelynek jogo
sultsága a realisztikus szinpadi reliefben van. Természetesen ezáltal megszűnt
a pontfénynek az az öncélú funkciója, amelyet az avantgardista szinház adott
neki, nem csupán céljában, hanem a színes foltok harmonikus kompozíciója
alapján öncélúan megválasztott szinnel i s , tekintet nélkül a környezet valószerüségére és meggyőző erejére, valamint realisztikus voltára. A pontfénynek
azonban lehet még más, rejtett funkciója is; akkor nem fogjuk fel mint pont
fényt, holott technikai szempontból ugyanaz.
A negyedik fogalom:világitás árnyékhatással és az árnyéklátás.Az árnyék
hatást akkor alkalmazzuk, amikor p l . egy tájdiszletben szükségünk van olyan
facsoportok vagy fák létezésének jelzésére, amelyek árnyékot vetnek a díszlet
re és a szinészre, és élő fényt visznek a szinpadra. A természetellenesen v i 
lágos és intenzív fény áramlás, amely a természetben csak szabadban fordul
elő, a szinpadon keményen és nyersen - természetellenesen hat. Ezért a lám
pák elé lombárnyékot adó előtétet állitunk, amelyek árnyékát az állványok, a
diszletfalak és a szinpadi padlózat fogja f e l .
Szó volt már arról, hogy a szinpadon rendszerint látnunk kell az árnyékot.
Ha a festészet megengedi és tudja ábrázolni az arcnak csupán megvilágitott ré
szét ugy, hogy az egész arcot érzékeljük és észleljük, s a magunk tapasztala
tából egészítjük k i azt, ugy ez a szabály a szinházra nem vonatkozik. A festé
szetben a jelenet statikusan rögzitett, megfigyelhetjük anélkül, hogy változna
előttünk, A mimikából, a szemek kifejezéséből és a gesztusból k i tudjuk olvas
ni, m i t élt át az alak az akció előtt és a jelenet akciójában. A szinházban élet
és dinamika van. A nézőnek meg kell ragadnia a szinpadi élet másodperceit, a
legkisebb gesztust, a szinész arcának mimikai változását és a legkisebb szemvülanást i s . Ahhoz, hogy mindezt észlelhesse, jól kell látnia. Ezért a szinpa
d i árnyék nem lehet naturalisztikus árnyék, hanem szinesen megvilágitott ár
nyék, amely harmonikusan ellentétben áll a fény szinével a szinész arcán, az
árnyékkal, amely lehetőséget ad a fej és alak plasztikus látására. Nincs kelle
metlenebb látvány a szinpadon, mint amikor a szinészekét és diszleteket is
"kettészeli" az árnyék, és az egész világos felületek, a r c - és tárgytöredékek,
szétforgácsolt benyomást keltenek sötét, üres felülettöredékek körében, ame
lyekben semmilyen élet nincs. Ezért kell látnunk az árnyékot, s ezt a rivaldából származó alapfény teszi lehetővé számunkra.
A további fogalom: az átvilágitás. Módszerei közül az egyszerűbb p l . a
csillagos égbolt ábrázolásának technikai alapelve, valamivel bonyolultabb a
transzparens példája (város éjszakai megvilágítása a háttér mögül történő át
világítással) .

Világitási effektusként alkalmazhatjuk a vetitést is", io'ként a diavetitést; az
utóbbi esetben színesen is világithatunk.
Meg kell emliteniink a világitási terv fontosságát. Ez a fényforrások felál
lítására, irányukra, intenzitásukra és szinükre vonatkozó feljegyzés. E terv a
szcenográfus, a rendező, és a világosító együttműködésének eredménye. Ez az
együttműködés nem lehet papirszerü, hanem valóra kell váltani a gyakorlatban,
a kielégitő tartamú világitási próbákon. Ez esetben biztosan megmutatkozik az
eredmény és megerősödik a diszlet és a szinészek játékának meggyőző ereje és
valószerüsége.
Az előbbiek során az egyes fejezetekbenfokozatosan átvettük a szinpad alap
fogalmait, tipusait, műszaki vonatkozásait, a technológiai nyomatok és eljárá
sok alapjait, valamint a szinpadi képzőművészeti alkotás elveit. Rámutattunk
az összefüggések fontosságára, hogy a fogalmak és anyagok osztályozásához ál
talam választott rendszer csak segédeszköze, nem pedig célja a szcenográfiáról szóló tudományos műszaki munkának.
Bebizonyosodott, hogy a szcenográfia világosan elhatárolt tudományos mű
szaki ág, amely leirja a színpadképet (a diszletet, szinpad ter et), amely képe
és megtestesitése annak a környezetnek és fénynek, amelyben kirajzolódik és
megvalósul a drámai élet, amely a szinészek művészi alkotó erőfeszítésével a
szerző szándékának megfelelő való élet képét adja. A szcenográfiában tehát a
környezetet elemezzük, amelyet a diszlet, a butor, a kellék és a fény együtte
sen ad. A szcenográfiában nem foglalkozunk a jelmezzel és a maszkkal, ame
lyek a szinész művészi munkájának elválaszthatatlan részét alkotják, amire a
meggyőző erejű ábrázoláshoz és a megszemélyesítéshez szüksége van. Ez te
hát a szinészi munka Önálló, képzőművészeti része, éppúgy, mint a gesztus,
mimika és ritmus elemzése, amelyek azonban már világosan kapcsolódnak az
élményhez és elválaszthatatlanok a tulajdonképpeni szinészi munkától és annak
metodikájától.
A szcenográfia eszmeileg, mUvészet-esztétikallag, technikailag és techno
lógiailag ad elemzést és felhasználja a többi tudományág ismereteit a társada lom fejlődésével, az anyagi javak előállítási módjának fejlődésével és a techni
ka általános fejlődésével kapcsolatban. Ha azt mondom, hogy felhasználja a
többi tudományos és technikai ágak ismereteit, ugy a szinpadi statika és az épí
tési statika hasonlóságára gondolok, a különféle szerkezetfajtákra, az optika és
fény szinpadra alkalmazott törvényeire stb. Az összegezés újból elképzelést
nyújt arról, hogy m i minden tartozik a szcenográfia fogalmába: az alkotás, a
szinpadtér fejlődésének törvényeit tükröző diszlet (színpadkép), a statika, a d i 
namika, és a szerkezet elveit felhasználó szinpadi technika, a technika és a ta
lálmányok fejlődésének a színházművészettel való kapcsolatát kifejező techno
lógia, végül pedig a szinház mint épület, az irodalmi forma változásából követ
kező sajátos fejlődés, de azok a következmények i s , amelyeket a társadalom és
az anyagi javak előállítási módjának osztályfejlődése hozott. Az összegezés
azonban még valamivel többet is nyújt. Alapul szolgálnak azok a feladatok,ame
lyeket Sztanyiszlavszkij fektetett le müvében és amelyek alkotó módon felvirá
goztatták a szovjet szinházat.
Emiitettem már, hogy a szinpadkép részleteit nem lehet elszigetelten fel
fogni, hogy egyik összefügg a másikkal. Ezért e tanulmány zárórészében figyel
met kell fordítanunk néhány összefoglaló problémára.
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Az első probléma: a tipizálás és a szabványosítás. Szóltunk már az elvről:
a szinpadon minden tárgy mértéke az ember. Átlagos magassága 170 cm, átla,gos lépéshossza pedig 60-70 cm. Ezek azok a méretek, amelyeket a néző lát,
személyes élettapasztalatból ismer, és ezekkel hasonlít össze minden dolgot a
szinpadon. Minthogy a diszlet csupán környezet és feladatát csak akkor teljesi
t i , amikor kibontakozik benne a drámai élet, a méretről szóló fenti elv alapja
lehet a szinpadi szabványosításnak és a tipizálásnak. Az emberi alakkal hason
lítjuk össze azokat a tárgyakat, amelyekre a szülésznek közvetlenül szüksége
van s amelyeket használ. A széknek, asztalnak és általában a bútornak tiszte
letben kell tartania a természetes méreteket.
A második szabványosítás a szinpadi padlót és az emelvényeket érinti. A
lépcsőfok egységesen választott mérete: 30 cm mélység és 20 cm magasság.
Ebből a két méretből vezetünk le mindent. Az emberi alakkal való összefüggése
nagyjából szembetűnő; összefügg az ember lépésével és magasságával, jóllehet
itt hozzávetőleges, átlagos és nem szigorúan matematikai összefüggésről van
szó. A lépcsők méreteiből vezetjük le az emelvények méreteit, a szinpadi pad
lózat méreteit, végül pedig a színházépület méreteit i s .
Másfajta szabványosítás következik a díszlettervből. Itt megint vannak
olyan részek, amelyekkel a szinész közvetlen kapcsolatba kerül. Ezeknél be
kell tartani az emberi alakhoz való pontos arányt. A lakásban, a szobában stb.
ablakok és ajtók vannak; meg kell tartanunk méreteiket: az ajtók 70-75-80 cm
szélesek és 180-200-220 cm magasak. Ugyanakkor a méretek különböző kom
binációjával kiemeljük jellegzetes alakjukat.
A szabványosítás különleges típusát kívánja meg a "textil épületelem". Az
ajtó-és ablakkeretek szabványosított típusaihoz kapcsolódik, amelyekre külön
féle, egyszerűen hozzáidomitott függönyöket stb. függesztünk.
Külön említést érdemel a "portáltömb" szabványosítása. Magába foglalja
a portálsik mögötti szinpadi padló 50 cm-es mélységét, a portált, a rivaldát és
az előszinpadot. Kiterjesztve a szinpad egész szélességére, magába foglalja a
felső keretet, esetleg a világitási tornyokat és hidat, szuffitát, valamint a füg
gönyt, a függönymozgató berendezéssel.
További tipizálási problémát jelentenek a szinpadi lámpák, legyenek azok
reflektorok vagy fényszórók.
Nagy nehézséget jelent minden szinházban a színszűrő, mégpedig azért,
mert megoldása mindezideig nagyon kezdetleges, akár üvegből, akár celofán
ból készült.
A szűrők színskálája tekintetében a választék igen gazdag. A színskála l e 
hetővé teszi az előadás fényhangulatának legfinomabb árnyalatait.
A m i a szcenográfus alkotó munkájának módszerét jelenti, a munka rész
szakaszai a következők:
1. a szöveg elolvasása és szcenográfiai elemzése,
2. a darab környezetének tanulmányozása a képekből és dokumentációs anya
gokból,
3. az életmód tanulmányozása,
4. a szcenográfus részvétele az olvasópróbán,
5. a környezet helyzetvázlatai és a szinpadkép első vázlatai,

6. megbeszélés a rendezővel és a színészekkel és megállapodás a darab cse
lekményének környezetére vonatkozó közös véleményről,
7. diszletvázlatok,
8. a stilus tanulmányozása és a tipikus részletek kiválasztása,
9. végleges vázlatok,
10. vita a rendezővel és a szülészekkel a diszletvázlatokról, az elképzelés öszszehasonlitása,
11. diszlet-, butor- és kellékterv,
12. megbeszélés a rendezővel és a szinházi technikusokkal a díszlettervről,
13. megbeszélés a rendezővel és a szülészekkel a díszlettervről,
14. a díszletterv műszaki részletrajzai a szinház műhelyei részére,
15. a terv kivitelezése a szinház műhelyeiben, azoknak a technikai és techno
lógiai problémáknak megoldása, amelyek a munka során felmerülnek és
esetleg befolyásolják a diszlet kompozícióját,
16. technikai (un. "állító") próba,
17. szinpadi világitás és kompozíciójának próbája,
18. főpróbák,
19. nyilvános főpróba,
20. bemutató előadás.
Azzal a megállapítással akarom zárni gondolataimat.hogy Sztanyiszlavszkij
hagyatéka számunkra elsősorban: becsületesen, alaposan és lelkiismeretesen
dolgozni minden szinházi művészi alkotáson. Sztanyiszlavszkij ránkhagyta t o 
vábbá annak módszerét, hogyan sajátítsuk el a színházművészetben is a tudo
mányos munkamódszereket, hogyan elemezzünk minden feladatot, hogy eljus
sunk a dráma magvához, az irányt mutató szerephez, a szándékhoz, amelyet a
szerző mint nevelő feladatot a darabnak szánt.

Humera, J i r i :
A SZCENOGRÁFIAI LABORATORIUM MŰKÖDÉSÉNEK ÖT ÉVE

9/7/1963. Acta Scaenographica 66/2. sz.
A Szcenográfiai Laboratórium létrejötte bonyolult előzetes erőfeszités
eredménye volt. A Laboratórium munkája szinházi avantgárdunknak a szceno
gráfia területén folytatott kísérletezési tevékenységére támaszkodott. Ebben a
több éves kísérletezési tevékenységben kezdettől fogva jelentős szerepet ját
szott a Szcenográfiai Laboratórium jelenlegi vezetője, ing. arch. Miroslav
K o u r i l . Fontos rámutatni arra a tényre, hogy e tevékenység során nem maradt
csupán egyedülálló kísérleteknél. Lerakták a rendszeres kutató tevékenység
alapjait is - a D 35 Stúdió kísérleti színpadán -, bár létezése, gazdasági okok
ból, csupán néhány hónap tartamára korlátozódott.
A komolyan megalapozott és tervszerűen kifejlesztett színháztechnikai kí
sérletezés szükségessége egyenesen sürgetően jelentkezett az 1945. évben.
Az indítékot erre szinpadi képzőművészeink művészi uttörései képezték, akik
uj kifejezőeszközökre törekedtek és éppen ezért jelentős követelményeket tá
masztottak a szinpadi technikával szemben.
A csehszlovák színházművészet fejlesztési terve az 1951. évre a színházi
kutatótevékenység számára igen konkrét fontos tematikai és szervezési célki
tűzéseket állapított meg. E feladatok biztosítása érdekében a terv előirányozta
a Színházművészeti Múzeum létrehozása mellett, a Színházművészeti Intézet
megalakítását, valamint a szinházi műszaki munka kísérleti szervének létreho
zását i s . Azonban még évek során át tartott, míg ez a világosan kifejtett prog
r a m megvalósult.
Döntést csupán az 1957. év hozott, amikor az Iskola- és Művelődésügyi
Minisztérium elfogadta a Szcenográfiai Laboratórium létrehozására vonatkozó
tervezetet. A tervezet, amelynek szerzője ing. arch. Miroslav Kouril volt,
1957 áprilisában került elfogadásra, az intézmény igazi tevékenységét azonban
csak 1957. szeptember 1-vel kezdte meg.
Már az első hónapok megmutatták, hogy a Szcenográfiai Laboratórium
hosszú és átgondolt előkészület után tökéletesen világos programmal lát mun
kához, amelynek alapvető célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül a legszo
rosabb kapcsolatot létesítse a rokon intézetekkel, de mindenekelőtt a gyakorla
t i szinházi emberek széles körével, akiknek tapasztalataira a Laboratórium
kezdettől fogva támaszkodni szándékozott és akiknek aktuális problémáival és
szükségleteivel a maga tudományos kutatói tevékenységét és szakmai tanácsadó
szolgálatát összehangolta.

A Laboratórium általánosságban kifejtett célja: olyan technikát teremteni,
amely a szinpadi képzőművészetnek segítségére van a mesterségbeli szinvonal
emelésében.
Kouril egyik cikke a Laboratórium megindulása után az alábbi három fő pont
ban fejti k i az intézet célkitűzéseit:
a) műszaki tökéletesítéssel hozzájárulni a szinpadi művészeti munka szín
vonalának emeléséhez;
b) segíteni a szinházi diszlet- és jelmezkészités olcsóbbá tételére vonat
kozó erőfeszítéseket, anélkül, hogy ez befolyással lenne a szinpadi mű gazdag
ságára, alakjainak külsejére és sokrétűségére;
c) törekedni a szinpadi egészségügyi viszonyok megjavítására és segédesz
közöket szerkeszteni, amelyek megkönnyítik a szinpadi munkát és a szinházi
szállítás során szükséges munkát.
Fontos azonban, hogy a Laboratórium nem állt meg e program meghirde
tésénél, hanem hogy tevékenyen és kezdeményezőén kezdte tettekkel megtölte
ni, szinte létezésének első napjaitól kezdve. Igy már 1957. szeptember 23-án
megrendezte a Csehszlovák Hadsereg Központi Színházában az Uj technika I .
napját, amelyet a modern szinpadi világítás problémáinak szentelt, ezen az
összejövetelen 136 vezető szcenográfus vett részt az ország valamennyi szín
házából. Még ugyanazon év decemberében megtartotta az Uj technika H. nap ját, amelyet a szinházi parókakészitők és fodrászok munkájának szentelt s ame
lyen kilencvenen vettek részt. És még 1957 decemberében összehívta a színhá
zi fegyvermesterek, kellékesek és kasírozok első szemináriumát, amelyen az
Ostravai Állami Szinház főkellékese adta át tapasztalatait a résztvevőknek a bá
doghulladékból való kellékkészitésről.
A bratislavai Hviezdoslav Szinházban rendezte meg az Uj technika H l . napját 1958. március 24-én, amelyen a csehszlovák szinházak 261 képviselője vett
részt. Ezen az összejövetelen a szinházi művészeti-műszaki munka irányításá
ról volt szó, továbbá a festőmüteremben alkalmazható uj technikáról,a szinházi
szolgálat munkájáról, a munka biztonságáról és az uj diszletező anyagokról.
Az Uj technika IV. napját az ujitásoknak és találmányoknak, az uj technológiák
bevezetésének és a fiatalok nevelésének szentelték. Az Uj technika V. napját
1958 júliusában tartották és ezen a bábszínházak dolgozóival ismertették meg
az addig nem használt anyagok előnyeit és technológiáját.
Ezenkivül a Laboratórium rendszeres publikációs tevékenységet folytatott.
(A Szcenográfiai Láthatár mellett 1957 szeptemberétől rendszeresen megjelen
tek a Szcenográfiai Laboratórium Tájékoztató közleményei.) Közreműködött
egyes hasznos szinházi segédeszközök kifejlesztésében, valamint rendszeres
szakmai tanácsadószolgálatot tartott.
Az első esztendőben a problémakör magva a szinház gyártástechnológiai
kérdéseiben rejlett, bár dolgoztak különféle más feladatok megoldásán is ( v i 
lágítástechnika, ifjúság nevelése stb.). Különleges figyelmet szenteltek a vüágitástechnikának, főként az 1958/59. évfolyamán. Ekkor a másik fő témát a
szinházak épitkezési problémái képezték, ami a szinházak és kultúrházak t e r 
vezési normáival kapcsolatos munkákban is megmutatkozott. Az 1959/60. évben
a Szcenográfiai Laboratórium tevékenységének tematikai tartalma a jelmezké-

szités technológiájának területére is kiterjedt, és ennek az idénynek végén
- 1960 tavaszán - megalakult a szinpad gépi berendezéseinek fejlesztési és ter
vezési ágazata i s . Ugyanakkor foglalkoztak a szinpadi kolorisztika kérdésével
is, megállapitották a speciálisan szinházak részére dolgozó Filmnyomó műter
met, ahol gyakorlatban érvényesíthették a laboratóriumi kutatások eredménye
i t . Ebben az időben kezdték megfogalmazni, majd közvetlenül utána megvaló
sítani a szakmai irányú oktatást a prágai, brnoi és bratislavai ipariskolák va
lamennyi alapvető szinházi szakmái számára.
A fiatal intézet tevékenységének növekedésével együtt növekedett személyi
állománya is, kifejlődött belső szervezete, amely az 1961/62. idényre három fő
ágazatban - elektrotechnikai, gépi-épitészeti és vegyészeti-technológiai - álla
podott meg. Ezekhez csatlakozik még a műszaki-gazdasági tájékoztatási csoport
i s . Az intézet éveken át más és más intézethez tartozott s csak a legutóbbi idő
ben vált önálló intézménnyé.
A Szcenográfiai Laboratórium által, fennállása óta, megoldott legfontosabb
feladatok áttekintése:
a különleges törpefeszültségű világitótestek kifejlesztése,
a szinpadi világitás transzduktoros szabályozásának kifejlesztése,
a fényszabályozás automatizálására szolgáló berendezés kifejlesztése.
A Laboratórium dolgozói kifejlesztették és gyártásra előkészítették az 5
kW teljesítményű diavetítő uj típusát, amelynek minőségéről szemléltetően szól
az a tény, hogy nem csak a hazai színpadokon érvényesül, hanem szállítják a
Szovjetunióba i s .
A laboratórium elkészítette a poliamid színszűrők gyártására vonatkozó
technológiai előírásokat. Ezt a feladatot, más anyaggal, újból megoldotta 1961ben. A legújabb munkák közül kiemelhető a speciális bábszínházi törpefeszült
ségű világitótestek két típusának kifejlesztése, a plasztikus nyomás módszeré
nek kidolgozása, a csipkék utánzása monofilra.
A laboratórium ezenkívül különleges feladatokat is megoldott egyes inszcenálások számára. Igy kidolgozta a szinhatásokra vonatkozó megoldást Nezval
Ma még lenyugszik a nap Atlantisz fölött c. darabjához a bratislavai Szlovák
Nemzeti Szinház részére, az Uj Oreszteia brnoi előadásához reflektorkorláto
kat szerkesztett,amelyet a prágai szinházak is átvettek alkalmazásra. A Kulcs
tulajdonosok c. Kundera-darabhoz különleges törpefeszültségű reflektorokat és
automatikus "fényfüggöny"-irányitót dolgozott k i . A prágai Varázsfuvola elő
adáshoz (szcenográfus J. Svoboda) nagyméretű plexiüvegből készült tükröket
készitett, amelyek az inszcenálás egész képzőművészeti megoldásában alapvető
és iránymutató kompozíciós motívumot képeznek. A Raduz és Mahulena c. da
rab inszcenálásánál kihasználták az üveglamináttal szerzett tapasztalatokat.
Ebből az anyagból diszletfaldiszitést készítettek, ami egyúttal vetítési felületül
is szolgált a diapozitlvek és a színes fényeffektusok számára.
A Szcenográfiai Laboratóriummal együttműködve a prágai Nemzeti Szinház
dolgozói súlyra és külsőre egyaránt rendkivül könnyű spiráljárdát készítettek a
Broucsek ur kirándulásai c. Janacek-opera bemutatójához, továbbá egy bolthaj tásos hidat Goldoni Csetepaté c. vígjátékához. A kolorisztika terén elért labo
ratóriumi eredményeket több prágai inszcenálásban juttatták érvényre (Vigjáték

a hid on, Makrancos hölgy, Svatopluk). A szinpadi mübársony készítésének
módszere, amelyet a laboratóriumban dolgoztak k i , az Augusztusi vasárnap és
a Pillantás a hídról c. darabokban talált alkalmazásra.
A Szcenográfiai Laboratórium tevékenységében jelentős helyet foglal el
- különösen a két utolsó idényben - a gépi berendezés és a színpadvilágítás ter
vezése. Ilyen terveket a Brnoi Állami Szinház, a Litvinovi és Stary Smokoveci
kultúrházak, a pilzeni Kamaraszínház és mások számára dolgoztak k i . A Szce
nográfiai Laboratórium munkaszobáiból került k i a Nemzeti Szinház és a Smetana Szinház történelmi épületének helyreállítására vonatkozó terv i s . A Divadlo
na Zábradli számára a Laboratórium tervezői kidolgozták a teljes világítástech
nikai berendezés tervét a legmodernebb törpefeszültségű világitótestekkel és
transzduktoros - mágneses erősitők alapelvén nyugvó - szabályozással. A prá
gai Nemzeti Szinház uj műhelyeit, a brnoi Állami Szinház uj műhelyeit szintén a
Szcenográfiai Laboratóriumban tervezték.
A Laboratórium működése azonban nem ér véget az ország határainál; ta
pasztalatait a külföldön is érvényesitik. Igy p l . a NDK különböző technológiai
eljárásokat vett át. A Szcenográfiai Laboratórium kicseréli anyagait és szak
irányú ismereteit a MCHAT moszkvai laboratóriumával és a kalinyini Luminiszcencia Laboratóriummal, szákmai kapcsolatot tart fenn a moszkvai Gyiprotyeatrral, a novoszibirszki, tbiliszi és szaratovi színházakkal, valamint a
Moszfilm diszlettechnológiai laboratóriumával. Eleven munkakapcsolatokat tart
fenn a Laboratórium az NDK szakmai intézeteivel. Ebben az évben létesített
kapcsolatot a budapesti Színháztudományi Intézet tudományos-műszaki (szceno
gráfiai) osztályával, ahol már két éve megjelenik a Szcenográfia c. gyűjtemény,
amely közli az Acta Scaenografica i l l .kor abban a Tájékoztató Közlemények cik
keinek fordításait.
Gyakran látogatják a Laboratóriumot képzőművészek, műszakiak és rende
zők a szocialista államokból, de az északi és latin-amerikai országokból i s . A
Szcenográfiai Laboratórium tiszteletbeli tagja az Amerikai Színháztechnikai In
tézetnek és rendszeresen cseréli k i irodalmát a párizsi Centre International du
Spectacle-al. Az Acta Scaenographicát jelenleg 49 országba küldik az egész v i 
lágon.
Milyenek a Szcenográfiai Laboratórium perspektivái a közeli jövőre? Min
denekelőtt tervezik a "szinpadkép pszichofiziológiája" témájú kísérletet; dol
goznak a szinpadi világitási berendezés szabályozásának fejlesztésén félvezetők
segítségével, valamint a színpadvilágítás gépesítésén és automatizálásán. To
vábbi feladat a szinházi kinetikai állomány kifejlesztése és a fa pótlása a szin
házi gyártásban. Kidolgozzák a különféle szinházak számára a kísérleti szin
padterveket i s .

KÉT UJ CSEHSZLOVÁK ÁLLAMI SZABVÁNY
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A Szcenográfiai Laboratórium kidolgozta a Színházak tervezése, illetőleg a
Kultúrházak tervezése elnevezésű csehszlovák állami szabványokat, amelyeket
jóváhagyás után 1963. január 1. napjával hatályba léptettek.
Az uj szabványok nem vonatkoznak az 1962. december 31-ig jóváhagyott
szinház- és kulturháztervekre, továbbá a cirkuszokra, szabadtéri és bábszín
házakra. Ezzel szemben kiterjednek a kísérleti, fejlesztési és ideiglenes jelle
gű színpadok tervezésére, a jelenlegi kultúrházak átalakítására, valamint az
eddig más célra használt épületek kultúrházakká történő átalakításának terveire.
A szabványok üzemeltetési, biztonsági, gazdaságossági és tipizálási célo
kat szolgálnak. A Szinházak tervezése elnevezésű szabvány, a szinházak álla
potának elbírálására létesített szinházi eUenőrző bizottságok számára is meg
felelő vezérfonal.
A Színházak tervezése elnevezésű szabvány a színházakat a nézőtéri ülő
helyek száma alapján 6, a játékfelület nagysága szerint 3 csoportba, az üzem
felszerelésének foka szerint ugyancsak 3 csoportba sorolja. Az alaprendelke
zésekben a szabvány az érvényes városrendezési követelményeket tartja szem
előtt. A színházépület elhelyezése a lehető legmegfelelőbb legyen külső-eszté
t i k a i és biztonsági szempontból. A közlekedési követelményeket, vagyis az épí
tendő szinház megközelítésének szem előtt tartását is megkívánja.
A műszaki követelmények tekintetében súlyt helyez a szinház gyors és biz
tonságos kiürítésére, megfelelő távozási utvonalak utján mind a nézőtéri ré
szen, mind a szinpadi részen.
Megállapítja az épület akusztikai feltételeit a fentebb emiitett nagy ságmére
tek alapján. Egyúttal meghatározza előfeltételét annak, hogy a nézőtér vala
mennyi helyéről biztosítva legyen az egész játéktér teljes belátása. Éppen igy
gondol a szabvány a nézőtér akusztikai megoldására egyrészt a színészi monda
nivaló hallhatóságának és érthetőségének szempontjából, másrészt a nézőtérnek
a külső zajtól való tökéletes elszigetelése szempontjából.
A szinpad üzemi berendezése magában foglalja a díszleteknek a raktárhe
lyiségből a szinpadra történő beszállítása megfelelő megszervezésének szüksé
gességét is; ugyanígy a próbatermek és a raktárak közötti megfelelő szállítást
i s . A szinpad gépészeti berendezésének nem csupán a lehető legnagyobb számú
szinpadképváltozás lehetőségét kellbiztositania,de alkalmas eszközül kell szol
gálnia az előadás és az előkészítés során a megerőltető munka megkönnyitésé-

re i s . A befejező rész feltünteti a világitási berendezés és a szinpad v i l agitas
szabályozására szolgáló berendezés sémáját.
Az épület üzemeltetési követelményeit nézőtéri és szinpadi részre osztja
fel a szabvány. A nézőtéri rész magában foglalja az összes közönségforgalmi
helyiséget, a nézők száma alapján előirja az előcsarnok felületméretét és egy
ben megáilapitja a pénztárak számát, ugyancsak a szinház nagysága szerint. A
nézők ruhatárainak szentelt további fejezetekben az előírás különös figyelmet
fordit a ruhatári pultok méretére. A nézők száma szerint előirja a ruhatári
pultok legkisebb szükséges hosszát i s , amelyek kizárják a ruhák megrongáló
dását vagy a sérülések előfordulását. A társalgóknál a szabvány m -ben hatá
rozza meg a nagyságot, esetleg a dohányzók számát, a büfék felszerelését és
utal az élelmiszerárusitás egészségügyi előírásaira. A nézők száma alapján
megállapított dohányzóban hangsúlyozza a gépi szellőzőberendezés szükséges
ségét.
A szinház magvát képező nézőtér nagyságát az 1 nézőre előirt felület szor
zatával, valamint a legalacsonyabb rész minimális magasságával határozza
meg. A néző jó látása, kényelme, továbbá helyének akadálytalan és zajmentes
elérése érdekében a szabvány részletesen leirja és képen szemlélteti a nézőté
r i ülőhelyek nagyságát, fajtáját, elhelyezését és megfelelő táblázat szerint
megállapítja az egy sorban elhelyezhető székek számát i s . Az egyes széksorok
közötti szabad átjárást a szinház nagysága (uj épületeknél), illetőleg az átalakí
tott színházakban a minimális szélesség szabja meg. A közlekedési utvonalak
szélességét pedig a vészkijárat megközelitési lehetőségeivel összefüggésben álLapitja meg. E fejezet zárórészében gondol a hivatalos páholyok elhelyezésére
és felszerelésére.
A zenekari árok nagyságát felületméretben a zenészek száma határozza
meg, mélységét pedig a szinpad padlószintjének és a zenekari árok legalacso
nyabb pontja szintkülönbségének maximuma.
A szabvány a kiegészítő (és kisegítő) helyiségeket, elsősorban az elsőse
gélynyújtás helyiségeit, a nézőtéri felügyelői szobát, rádiófülkét, televíziós fül
két is szabályozza. A nézőtéri rész közönségforgalmi részét a nézők számára
szolgáló aluljárókról, lépcsőházakról, az üzemi jellegű lépcsőházakról, lépcső
házi korlátokról, lépcsőházi fordulókról, nézőtéri ajtókról, a nézőtéren és né
zőtéren kívül lévő korlátokról és a föld szinten lé vő lépcsőfokokról szóló rendel
kezések egészítik k i .
A második, szinpadi rész gyakorlatilag minden egyebet magában foglal. A
szinpad méreteit, a játéktér méreteinek a többi tér méreteitől való függőségét,
a mellékelt táblázaton lévő képes szemléltető tartalmazza. Az ábra meghatá
rozza az oldalszinpadok és a hátsó szinpad alapvető méreteit is, tekintettel a
gépesités fajtájára és fokára, valamint a szinház üzemének jellegére.
Külön fejezetet szentel a szabvány a zsinórpadlásnak, mégpedig nemcsak
nagyságát illetően, hanem a gyúlékony és nem gyúlékony anyagoknak a zsinór
padlás rácsánál való alkalmazása és a rács fedése szempontjából i s . A továb
biakban a szabvány megállapítja a szinpadi hidak legkisebb szabad átjáró szé
lességét és a szinpadi világitási hidak szélességét, a szabad belmagasságot, a
horlzontpálya karbantartására szolgáló munkakarzat elhelyezését, a szinpadi
hidak padlójának teherbiróképességét, az első világitási hid padlójának magas3

ságát, a diszlettartók (trégerek) kezelésére szolgáló munkakarzat szerkezeté
nek teherbiróképességét. A mechanikai rendelkezésekben a szabvány megálla
pítja a szinpadi húzók legkisebb távolságát a portálhid szélétől, a szabadon füg
gő fényvetőktől, továbbá mind a kézi, mind a motorikus kezelésű húzók kölcsö
nös távolságát és legnagyobb megengedett terhelését.
A szinpad motorikus meghajtású gépi berendezésének táblázata áttekinthe
tően meghatározza mozgási sebességüket. Itt m/séc-ban van kifejezve a szin
padi húzók, forgószínpad ok, süllyedőfelületek, a horizont felcsévélésére szol
gáló berendezés, illetőleg a szinpadi padló süllyedésének maximális sebessé
ge. Valamennyinél megállapítja a maximális terhelést i s . Tartalmazza továbbá
a szinpad alatti térre, az oda való belépésre, az alatta való közlekedési magas
ságra, a szinpad alatti térben vagy a hátsó szinpad alatti térben elhelyezett lógódiszlet raktárra vonatkozó irányelveket.
A kisegítő helyiségekre vonatkozó külön fejezetben vannak a kisegítő öltö
zőkre, az ügyelői munkahelyre, a szinpadi fényszabályozó berendezésre, vala
mint a nézőtéri világitási szabályozó fülkére, az elektroakusztikai központra, a
sugóiyukra, az ügyelői, rendezői, a műszaki vezetői, főgépészi helyiségekre a
tüzőrség öltözőjére és szertárára vonatkozó rendelkezések.
A szabvány ezenkívül megállapítja a zenei és prózai üzem próbatermei mé
r e t e i r e , felszerelésére (ideértve a balettet, a magánszereplőket, az énekkart,
a zenekart), a zenekari öltözőkre, a zenekari pihenőkre, hangszer raktárakra
és kottatárakra vonatkozó előírásokat. Ezt követik a magánszereplők öltözőire,
a közreműködők csoportos öltözőire, a kiszolgáló személyzet öltözőire, végül
pedig a művészeti vezetés és a szinház igazgatása részére szolgáló helyiségek
r e vonatkozó előírások. Ezt a részt műhelyekre, üzemi raktárakra és a szin
padi rész közlekedésére vonatkozó irányelvek zárják le.
A tűzrendészet követelményeit az egyes szerkezetekre vonatkozó tűzbiz
tonsági fokozatok áttekintő táblázata tartalmazza, megállapítva a szinház és a
többi épületek közötti üres telkek nagyságát, a nézőtéri ülőhelyek legmagasabb
számát. Ezt követi a nézőtér kiürítéséhez szükséges idő megállapítása,s ugyan
ez az egész szinház kiürítésére vonatkozóan, a biztonsági függönyre, a tűzvé
d e l m i vízhálózatra, a függönyök locsolására szolgáló berendezésre, a zápor és
köd berendezésre, a szinpadi és nézőtéri füstelvezető nyilasokra, a szinpad és
a nézőtér közötti tűzfalra, és a tűzjelző berendezésre vonatkozó előírásokkal, a
szinház tűzbiztonsági foka szerint.
A műszaki és egészségügyi berendezésekkel foglalkozó rész, áttekintő táb
lázaton kivül, néhány bekezdésben feltünteti az egészségügyi berendezésekre, a
szellőzésre, klimatizálásra és a fűtésre vonatkozó rendelkezéseket.
Függelékként a szabvány megoldási vázlatokat tartalmaz.

Krc, Jaroslav ing. arch.-Schubert, Ladislav d r . :
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I.
1962 márciusában és áprilisában megtörtént az 1945. év után épült szinhá
zi műhely léte s itmények átvizsgálása. A vizsgálatok eredményét e tanulmányban
foglalták össze. A tanulmány megvilágítja a szinházi kiállitás, jelmezek, láb
belik és parókák készitése terén fennálló helyzetet.
Valamennyi uj objektum Szlovákia területén került felépítésre, ahol a gyár
tást addig különféle módon rögtönözték, illetőleg elhanyagolt, nem megfelelő,
különböző toldaléképítmények kis helyiségeiben, vagy udvarokban helyezték el,
amint erről a kosicei szinház régi műhelyei még ma is bizonyságot szolgáltat
nak. A háború utáni időszakban le kellett rakni az uj kulturális munka alapjait
és jobb munkakörülményeket, illetőleg környezetet kellett kialakitani. A gyár
tás helyes megszervezésére vonatkozó igényeket abban az időben gyakorlatilag
egyáltalán nem rendszerezték és az uj műhelyek ezért is jöttek létre egyéni ta
pasztalatokon és követelményeken vagy a hasonló külföldi objektumok hatása
alatt. Határainkon belül semmilyen példa nem létezett, mert az 1948. évet kö
vetően a kulturális élet egész szervezete alapvetően megváltozott - s ezzel egy
idejűen megváltoztak a szinház felszerelésére és üzemére vonatkozó vélemé
nyek i s . Uj szükségletek jelentkeztek - főként a szinházak tájtevékenysége, né
zők toborzása stb. Ez az egész problémakör visszatükröződött a szinházi gyár
tás szükségleteiben, szervezésében, valamint a díszletek és jelmezek raktáro
zásának szervezésében.
A presovi, zilinai, kosicei, nitrai és bratislavai öt szlovákiai szinház újon
nan felépitett szinházi műhelyei tehát ebben az irányban úttörő munkáknak te
kinthetők. Okulhatunk rajtuk és kialakithatjuk a gyártás technológiai eljárásai
ra vonatkozó véleményt. Ugyanakkor ezek a műhelyek nem mind tartoznak azo
nos kategóriába. Az i t t közölt gazdasági elemzések közelebbről jellemzik a kü
lönbségeket az egyes szinházak között és ezzel analogikusán műhelyeik között i s .

H.
A szinházi miihelyek üzemének alapjellegét több körülmény befolyásolja.
Elsősorban az, hogy tájtevékenységü szinházról van-e benne szó vagy sem, to vábbá az együttesek fajtája és száma, az együttes tagjainak száma és nem u t o l 
só sorban a szinpad nagysága.Szerepet játszik az a körülmény is, vajon a szin
házi műhelyek csak saját színházuk szükségleteire dolgoznak-e, vagy más szin
házak, illetőleg más szervezetek részére i s .
A presovi Jónás Záborsky Színháznak két együttese van: prózai (31 taggal),
operett- és balettegyüttes (92 taggal). A szinház tevékenysége 50%-ban tájtevé
kenységből és 50?o-ban anyaépületben végzett munkából áll.
A szinházi műhelyek a város peremén, a kis gyárak és raktárak zónájában
vannak. Összesen négy épület, amelyekben a következő üzemek vannak: 1 . diszletgyártás (fő), 2. jelmezkészités, 3. adminisztráció, 4. a szcenikai vezető
munkahelye, 5. díszletraktárak, 6. garázsok. Az " A " létesítmény tartalmazza
a fogyártást, a jelmezkészitést, az adminisztrációt és a szcenikai vezető mun
kahelyét. A " B " és " C " épület tartalmazza a diszletraktárakat. A " D " épület
ben vannak a garázsok és a szállitócsoport helyiségei. A műhelyépületeken kivül
vannak elhelyezve: a parókakészités, a jelmezraktárak, a fehérnemű- és j e l 
mezmosoda és tisztitó.
A főgyártás (diszlet) a faprofilok készítésével és a gépteremben való meg
munkálásukkal kezdődik. A diszletrészek szerkezetének összeállítása a szere
lőcsarnokban történik, ahol a kész diszleteket a gyártási folyamat végén össze
is állítják. A szerelőcsarnok egyrészt a kasirozőmühellyel van összekötve,
amely az első emeleten van, másrészt a festőteremmel. A festőterem kis fes
tékkonyhával és kis festékraktárral van ellátva. A mennyezeten kisegitő diszlettartók vannak elhelyezve, amelyekre elsősorban a nedves diszletet akasztják
száradni. Igy lehetővé válik a festőterem felületének jobb kihasználása. A kész
diszleteket a festőteremből és a szerelőcsarnokból vezető ajtón át, közvetlenül,
a diszletszállitó kocsihoz szállítják.
A gyártott diszletrész nagyságát a szinház tájtevékenysége befolyásolja.Az
egész kiállitás ugy készül, hogy a fő diszletelemeket lehessen alkalmazni a ha zai presovi szinpadon, hogy autóbusszal szállíthatók legyenek és a tájelőadás
szinhelyén is használhatók legyenek. A diszletek gyártási vonala egy szinten
van - kivéve a kasirozómühelyt. A nagy részeket a szerelőműhelyben lévő csi
ga segitségével juttatják a kasirozómühelybe.
A jelmezkészitést eddig még nem helyezték át az uj műhely ékbe, ahol egye
lőre csak előkészítik a férfi és női varroda részére a helyiségeket a hozzájuk
csatlakozó raktárral.
A presovi műhelyek üzeme a szinház mai szükségleteihez arányul. Kissé
szűkös a hely a festőteremben. A hátterek festésénél a kifeszített textilanyag
körül már semmilyen közlekedési felület nem marad. Üzemeltetési szempont
ból bizonyos hátrányt jelent a kasirozómühelynek az első emeleten történő elhe
lyezése. Összmegoldásban azonban az egységes és egyszerű objektumtömeg
előnyét adja. A további fejlesztés ujabb térigényeket hoz magával, főként ha sor
kerül az uj presovi szinház megvalósítására, amelynek tervei már készülőben

vannak.Az uj szinpadon meginduló üzemelés bizonyára befolyásolja majd a mű
helyek üzemét i s .
Befejezésül elmondható, hogy a presovi műhelyek a kicsi, de szellemesen
megoldott üzem jó példáját adják. Esetleges ujabb szükségleteknek megfelelő
bővitésük lehetséges, mert a teleknek van bizonyos tartaléka a további épitésre.
A zilinai (zsolnai) Petr Jilemnichky Szinház 35 tagu szlovák prózai szin
ház. Az előadások felét a saját szinpadon, felét tájszinpadokon játsszák. A z i 
linai szinház műhelyei a város külső szélén, fő közlekedési útvonalon vannak,
úgyhogy a szinház épületével igen jó összeköttetésük van. A következő üzemek
kel rendelkeznek: 1. főgyártás (diszlet), 2. jelmezkészités és mosoda, 3. mühelyüzemi adminisztráció, 4. diszletraktárak, 5. jelmezraktárak, 6. garázsok.
Az üzemek két épületben vannak. Az " A " épület magába foglalja: a főgyártást, a
jelmezkészitést, a díszletraktárt, a jelmezraktárt, az adminisztrációs részt
(szinészek lakásait, valamint a gondnoki lakást). A " B " épület a garázst és a
karbantartó műhelyt foglalja magába. Rövid időn belül a "C" épületben, amelyet
eredetileg csupán felvonulási épületnek szántak az épités tartamára, átalakitás
után elektromos műhely létesül.
A főgyártás i t t a fürészelt anyag raktárával kezdődik, amely ugyancsak az
épületben kapott helyet. A fafelhasználást figyelembe véve (30 m ) , erre meg
van minden lehetőség. A fűrészelt anyagok raktárához famegmunkáló gépek ter
me csatlakozik (gépműhely), mögötte pedig az asztalosmühely van. Az egyes he
lyiségeket nagy ajtók kötik össze. Mindkettőbe hasonló bejáratok vezetnek a
festőteremből és egyszersmind a szerelőtérből.
A festőmüterem néhány díszlethúzóval van felszerelve. A világítás oldalsó
és felső (a nyugati oldalon mesterséges világitás nem előnyös és napsugárzás
kor zavarólag hat). A festőterem középső részének magassága két szinten felü
l i (alaprajzában négyzet). Ezáltal lehetővé válik az egész diszlet felállítása a
műhelyekben. A kész diszletelemeket vagy közvetlenül a raktárban helyezik el,
vagy az ajtón keresztül viszik a szállítóeszközhöz, amelyet közvetlenül a festő
teremből az udvarra vezető ajtóhoz tudnak állitani. A kasirozási munkákat, az
applikációs munkákat, a diszletek felületi megmunkálását és a szerelést tehát
egy közös térben végzik. A főgyártás a kéziraktárakkal együtt egy szinten van.
A jelmezkészités az első emelet jól megvilágitott helyiségeiben történik. A
férfi szabómühely és a női varroda valamennyi dolgozója egy épületszárnyban
van. Itt próbálják a jelmezeket i s . Az együttes tagjainak számát figyelembevéve, az üzemnek ez a szerkezete megfelel. Az első emeleten van a fő jelmezál
lomány is. E raktárak hátránya az ablakok nyugati irányú fekvése. A jelmezeket
a kifakulás ellen függönyökkel kell védeni. Szállítási szempontból ugyancsak hát
rányos ez az elhelyezés.
Az alagsorban kis mosoda van száritóhelyiséggel, ahol az egyes jelmeztar
tozékok és fehérnemük tisztitása történik. A vegytisztitást igénylő darabokat a
város helyiipari vállalatának adják át.
A többi helyiségekben a gondnok lakása, a porta, a műhelyi adminisztráció,
a szcenikai főnök dolgozószobája van, amelyet jelenleg lakásként használnak.
Mivel a szinház részben (felerészben) tájtevékenységet folytat, a műhelyeknél
vannak a garázsok a tájautóbusz, a teher-, valamint személygépkocsik számá3

r a . A zilinai műhelyek igen érdekes példáját adják az egy tömbben elhelyezett
üzem szervezetének, a kiinduló főgyártási anyagtól (fa), egészen a kész diszletdarabok raktározásáig. Ebből az üzemből egyébként hiányzik két tényező - a
kasirozómühely és a kárpitos műhely. A szinház mai szükségletei mellett ez a
körülmény nem hátráltató, azonban a mai szinpadnak nagyobb szinpadra történő
esetleges bővitése során bizonyára felmerülne ezeknek az üzemhelyiségeknek
szükségessége i s . Ezt a szervezési módot, mint a tájtevékenységü szinház m i 
nimális mühelyüzemét lehet jellemezni.
A nitrai (nyitrai) prózai színháznak 29 tagja van. Tevékenysége felerész
ben tájra terjed k i . Olyan szinpadon játszik, amelyet csak a háború után alakitottak át szinházzá.
A nitrai szinház műhelyei a régi szinházépület toldalékaként jöttek létre.
Nem lehetett az üzem valamennyi kérdését eszmeien megoldani. Figyelemmel
kellett lenni az adott feltételekre, amelyek a régi épület állapotából következ
tek. A műhelyeket közvetlenül a szinház épületéhez csatolva épitették.
A szinházhoz önálló szárnyakként épitették hozzá a garázsokat. Az épület
részeit a következők alkotják: 1. a diszlet főgyártás, 2. a jelmezkészités, 3. a
szcenikai főnök dolgozószobája, 4. a szinészlakások.
A főgyártás műhelyei az alagsorban vannak és gyakorlatilag két helyiségből
állnak: a) gépműhelyből és asztalosmühelyből, b) festőteremből és a szerelő
térből. A kész diszleteket csigák segítségével a festőteremből egyenesen a szin
padra vagy az asztalosmühelyen és a gépházon át a szállitóeszközhöz (tájautó
buszhoz) szállitják.A díszletraktár a padlástérben van. A jelmezkészités a föld
szinten kapott helyet udvarra néző ablakokkal. A férfi és női szabómühely két
helyiségre osztott. A műhelyekben történik a jelmezek próbálása i s . A parókaműhely az első emeleten lévő helyiségben van, amelynek semmiféle különös
felszerelése nincs. A többi helyiségek - az adminisztrációt és a szcenikai fő
nök helyiségét kivéve - szinészlakások.
A nitrai szinház épületében tehát a gyártási üzem maximálisan koncentrált.
A diszletváz és butor készítése,valamint a diszletszerelés egy térségben törté
nik. A díszletek felületi megmunkálása, a kárpitosmunka és az összeállitás má
sik térben történik. Hiányzik i t t a kárpitosmühely, a kasirozómühely és a lakatosmühely különválasztása.
A gyártásnak ez az elrendezése a szinház szempontjából megfelel. Hátrá
nya azonban az a körülmény, hogy az anyagnak az udvarból történő szállításá
nál, valamint a kész diszletdarabok szállításánál egy emeletnyi magasságot
lépcsőkön kell áthidalni.
Nitrán uj szinház felépítésére készülnek. Felépítése előtt szükséges lesz
kidolgozni a mai mühelyüzem átszervezését és szabályozását,
A kosicei (kassai) Állami Szinház előadásainak túlnyomó részét saját épü
letében tartja. A tájtevékenység az előadásoknak csupán 14 %-át teszi k i . A
színháznak három együttese van: prózai (29 taggal), opera (21 taggal) és balett
(29 taggal). Az operettegyüttest a balett- és az operaegyüttes tagjaiból állitják
össze.
A diszletgyártás ezideig a régi szinházi épületekben történik. Azujak már
felépültek és készen állnak az üzem megkezdésére. Ezért csak a tervben k i j e 
lölt egyes üzemrészek elhelyezését lehet elemezni.

A műhelyek egy épületben vannak és magukba foglalják: 1. a fő gyártómühelyt, 2. a jelmezkészitő műhelyt, 3. a parókakészitőmühelyt, 4. az admi
nisztrációs helyiséget, 5« a szcenikai főnök dolgozószobáját, A műhelyek mel
lett ott áll még a régi épület a diszlet- és jelmezraktárakkal.
A főgyártás a faanyag előszáritásával kezdődik a száritóhelyiségben. Mö
götte van a gépműhely és hozzá csatlakozik az asztalosműhely. Ehhez csatla
kozik a kasirozómühely és a kárpitosmühely. A végső felületmegmunkálást a
festőteremben végzik, amelyet nagy nyilas köt össze a szerelŐszinpaddal. A
szerelőszinpadot segéd-díszlethúzókkal fogják felszerelni. Innen a diszleteket
az ajtón keresztül a színházba vagy a raktárba szállítják. A lakatosmühely a
gyártási vonalon kívül van, a faanyag száritóhelyisége mellett. A korábbi há
rom szinházi műhellyel szemben további három üzemtöbblet van: a lakatos-, a
kasírozó-és a kárpitosmühely.A többi gyártóüzemek - mint a szabó-, cipész-,
parókamühely - az emeleten vannak, a festőterem épületrészében. Tervezik a
szabómühelynek két részre: férfi és női szabómühelyre való szétosztását.
Ez a mühelyüzem már tagolt:megvan benne a mai diszletgyártás valamenyayi J gy » vagyis a különleges asztalos-, kárpitos-, kasírozó-, lakatos-, fes
tő- és szerelőműhelyek. Ez is, miként az eddig felemiitett valamennyi többi
üzem, horizontálisan kapcsolt műhelyekből álló üzem, amelyet a túlnyomóan
fából készített díszleteiéinek gyártására épitették, s amelyeknek végleges meg
munkálására a festőteremben kerül sor.
Külön figyelmet érdemelnek a jelmezraktárak, amelyek kiinduló példái l e 
hetnek a jó raktárszervezésnek. Gondoltak egyrészt a raktárakhoz szükséges
megfelelő méretekre, másrészt az igen jó és egyszerű gépesitésre i s , amely
megkönnyíti a jelmezek kezelését a felrakásnál és lerakásnál. Ez érvényes a
szinház saját előadásaira, vagy a táj előadásokra történő szállításnál egyaránt.
Egy sinen mozgó rúdra akasztják rá a kiválasztott jelmezek vállfáit, s az egész
rudat a jelmezekkel átviszik az előkészítés helyére, a szállító szekrényekbe,
amelyeket csigával eresztenek a szállítóeszközre.
A bratislavai Szlovák Nemzeti Szinház két saját szinpadon három együttes
sel dolgozik - prózai, (81 taggal), operai (59 taggal) és balettel (83 taggal), a
karokon kivül.
A szinházi műhelyek a könnyűipari gyártóüzemek zónájában a szinház épü
letétől kb. 20 percnyire vannak (autón).
A Szlovák Nemzeti Szinház műhelyei és raktárai két létesítményt alkotnak:
az " A " épület a díszletraktárakat foglalja magában, amelyek ezideig még nin
csenek véglegesen felépítve, a " B " épületben a gyártóhelyiségek vannak. A " B "
épületben van elhelyezve: 1. a diszletgyártás (fő), 2. a jelmezkészités, 3. a
lábbelikészités, 4. a parókakészités, 5. a műhelyek adminisztrációja, 6. a
szcenikai főnök dolgozószobája és a szerkesztési részleg.
A gyártási üzemi sémát már a tervezés megkezdése előtt külföldi példákon
végigvezették és tanulmányozták. A főgyártási vonal ismét a fő szerkezetanyag
(fa) megmunkálásával indul k i . A fának a száritóhelyiségben való utánszáritásával kezdődik, ahonnan az anyag a gépműhelybe kerül a fürészáru feldarabo
lása és megmunkálása céljából. A szerkezetkészités a hozzá csatlakozó aszta
losműhely ben történik, ahol a munkák nagyrészét nagy szerelőasztalokon vége
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zik. Az asztalosmühely mögött van a kárpitosmühely és a kasirozómühely (a
karzaton), továbbá a festőterem és a díszlethúzókkal felszerelt szer előszínpad,
ahol az egész kész diszlet felállítható és ahol a szinpadra szállítás előtt elvé
gezhetők az utolsó javítások.
A fő üzem részei még az alábbi műhelyek: lakatosmühely, butorosmühely,
szabómühely és kárpitosmühely. Emlitést kell tenni a lakatosmühely üzemének
problémájáról. Rendszerint a fából készitett dis zletd arabok szerkezetgyártásá
nak segédüzemeként fejlődik ki és az asztalosmühelyhez kapcsolódik. Az utóbbi
időben azonban kezdenek szaporodni az olyan esetek, amikor a díszletek jelen
tős része fémből való és ezért növekszenek a lakatosmühellyel szembeni igé
nyek i s . Amelyet eredetileg csak apró vasalások stb. készítésére szántak, ma
egész fémszerkezetek készítésére vonatkozó követelményekkel találják magukat
szembe. Hasonló sors érte a bratislavai szinház lakatosműhelyét i s , ugyanis a
szinház nem gondolt eléggé a fémből készült nagyobb szerkezetek gyártására.
A műhely mai területe az ilyenfajta gyártásra már nem megfelelő és a jövőben
meg kell oldani ezt a problémát átalakítással vagy másfajta szervezéssel.
A jelmezkészitésnek Bratislavában nagyobb üzemjellege van. Férfi és női
szabómühely működik. A férfi szabómühely a mester dolgozószobájára, a szabászmühelyre és a szabók műhelyére oszlik. Hasonló a szervezete a női varro
dának is, azzal, hogy a jelmezeket különálló helyiségben próbálják, ahol egy
úttal a próbákra vagy a szinpadra szállításhoz előkészített jelmezeket is elhe
lyezik. A női varrodához tartozik a textilfestő műhely i s , A parókáké szíté s a
második emelet három helyiségében történik. A mühelycsoport a mester dolgo
zószobájából, a műhelyből és a haj előkészítésére szolgáló helyiségből áU.
A szinházi lábbeli- és balettcipő-készitő műhely szervezete hasonló, mint
a szabóműhelyé. Van benne dolgozószoba a mester részére, műhely a szabá
szok részére, a felsőrészkészitőknek és a cipészeknek.
A jövőben tervezik még garázsok, továbbá mosoda és festőműhely hozzá
építését. A textilfestést mindmáig az alagsori helyiségben végzik, ahol a festő
dob, a kád és a facsarógép foglal helyet.
A bratislavai szinház műhelye Csehszlovákiában az első nagyméretű mű
hely létesítmény. Tekintettel arra, hogy eddig az Uyen, több szinházat is szol
gáló és a gyártással más színházaknak és egyéb szervezeteknek is segítséget
nyújtó üzemmel kapcsolatban semmilyen tapasztalat nem volt, ezt a tervet igen
jónak lehet minősíteni.
1959/1960-ban felmerült a gondolat, hogy két uj szinházi műhelyt épitsenek
Prágában és Brnoban. Mindkét létesitményre tanulmányt dolgozott k i a Szceno
gráfiai Laboratórium, amely a szinházi üzemmel kapcsolatos legújabb isme
retekből indult k i . A prágai Nemzeti Szinház műhelyeit a város peremén ter
vezték létrehozni, közel a radiáUs közlekedéshez, amely közvetlenül a város
középpontjába, a Nemzeti Szinház kerületébe vezet. Hasonló a helyzet a brnoi
Állami Szinház kiválasztott telkével i s . Számolnak azzal, hogy a két szinház
műhelyei más színházakat is k i fognak szolgálni.
A prágai Nemzeti Szinház gyártómühelyeinek sémája eltér a brnoitól. A
prágai Nemzeti Színház műhelyeinél ugyanis a gyártásnak egy szinten való k i 
fejlesztését tervezik,amelyhez minden oldalról csatlakoznak a szükséges üzem
részek. A gyártási vonal végén van a szer előszínpad. Ebből kell majd a diszle-

tet tető alatt a raktárba szállítani. Az egyes hozzácsatlakozó műhelyek már a
diszletmegmunkálás haladó technológiáját figyelembe véve vannak felszerelve.
A brnoi Állami Szinház műhelyeinek telke keskeny és lejtős területen fek
vő. A gyártást ugy kell tervezni, hogy kihasználható legyen a terep magasság
különbözete és a gyártást az egyes műhelyek és térségek vertikális átkötésével
lehessen megoldani. Az anyag i t t az alsó szinteken lép a gyártásba, és a gyárt
mány a végső megmunkálásra a felső szintekre kerül. Az alsó gyártóhelyiségek
kis terjedelműek. A felsők nagyobbak. Ezzel a szervezéssel a diszletszerkesztési követelményeknek tettek eleget.
Mindkét megoldás példa a különböző helyi feltételek melletti gyártásszer
vezésre; eredménye egy horizontális és egy vertikális gyártóüzemi megoldás.

III.
Az üzemi vonalnak gépies, a szinházi üzem egész problémakörének vizsgá
lata nélküli megállapitása hibás volna. Elemezni kell a diszlet-, jelmezkészitésnek stb., kiszolgált területhez, tehát a saját szinpadhoz vagy színpadokhoz,
a táj színházakhoz és esetleg olyan más létesítményekhez való viszonyát, ame
lyeknek szolgáltatásokat nyújt. Továbbá foglalkozni kell az egyes gyártóüzemek
kölcsönös kapcsolatával.
Ha az egész diszletgyártást elemezzük, a r r a a következtetésre jutunk, hogy
az alábbi részekre oszlik:
a) diszlet-, butor- és kellékgyártásra,
b) jelmez-, lábbeli- és parókakészitésre.
Az első (a) résznek a gyártási folyamat során a képzőművészettel és az
egész gyártó kollektívával van kapcsolata. A második (b) rész a gyártási folya
mat során megköveteli a szinésszel való kapcsolatot is. A színésszel való kap
csolattartás különböző mértéke ezt a két egységet annyira elválasztja egymás
tól, hogy függetlenül is működhetnek,
»

1. A diszlet vázának (szerkezetének, keretének)
gyártása
A főgyártásban (diszletgyártás, butor- és kellékgyártás) a fő volument a
diszletgyártási munkák adják. Ez alá tartozik a másik két részleg, vagyis a bu
t o r - és a kellékgyártás. A diszletgyártásnak ugyanakkor három fázisa van: 1. a
váz előkészítése (keret), 2. felületbevonás, 3. a végső felület megmunkálása.
Napjainkban a szerkezet előkészítése túlnyomórészt a famegmunkáláson alap
szik. Vonatkozik ez elsősorban a diszletdarabokra, emelvényekre, lépcsőkre,
de a bútorra i s . Ebből következik, hogy a diszletgyártás kezdetének - a díszletváz készítésének - faüzem jellege van. A folyamat a fának feldolgozására való
előkészítéssel, vagyis a szárítással, a feldarabolással és a fűrészárunak amlihelyben történő megmunkálásával kezdődik. A gyártott profilokat az asztalosműhelyben munkálják tovább. Ehhez az üzemrészhez kapcsolódik a nagyobb

üzemeknél a bútorgyártó műhely, amely a fa előkészítéséhez a gépműhely b e 
rendezéseit használja, mig maga az összeállítás és a megmunkálás a butormühelyben történik.
Az asztalosmühely szükségleteit szolgáltató gyártási segédüzem a lakatos műhely, amely a vasalást késziti az egyes diszletdarabokhoz. Amint a bratisla
vai Szlovák Nemzeti Szinház lakatos műhelyével kapcsolatban már emiitettük,
növekednek a fémszerkezet készitésére vonatkozó követelmények. A fagyártástól függő üzemből tehát azzal párhuzamos - fémszerkezetet gyártó üzem jön lét
re. Ezáltal tehát a lakatosmühely helyzete a diszletgyártásban megváltozik.
A korlátolt fafelhasználás és az uj elem, a fém felhasználásának a diszlet
gyártásban való megjelenése, felveti a kérdést, vajon nem kell-e uj utakat k e 
resni a gyártás első fázisa, tehát a szer kezetgyártás számára. Uj követelmé
nyek merülnek fel a diszletek elkészítésénél, elsősorban a nagy kiterjedésű,
térigényes elemeknél.
Mindmáig fából készülnek elsősorban a tartóelemek, amelyeket megfelelő
en kell méretezni, mert olyan felületeket tartanak, amelyeken szinészek m o 
zognak, ezenkívül a diszletvázak és keretek. Hogy a csökkentett fafelhasználás
előfeltétele kialakuljon és ne korlátozódjanak a diszletkészités lehetőségei, meg
kell oldani a tartószerkezetek épitőszekrény-rendszerét, amelyeket szétszaka
dás után összeszerelésre visszajuttatnának az ujabb diszletekhez. Meg kell o l 
dani a padlólapokat ehhez az épitőszekrény-rendszerhez. Ezenkívül meg kell
oldani a diszletkeretek és vázak összeállításának szerkezetrendszerét. A leg
hamarabb teljesítendő feladat valószinüen a tartórend szerű szerelőmód.

2. Bevonatkészités
A gyártási folyamat e része két műhelyt érint, a kárpitos- és a kasírozó—
műhelyt. Mindkét műhely a felületmegmunkálással foglalkozik, fából vagy fém
ből készült szerkezeteken. A kárpitosmühely ezenkívül egy további anyaggal d o l 
gozik, amely ebben a részben lép be a gyártási vonalba - a textillel,amely egye
lőre a leginkább használt bevonőanyag.
A kárpitosmühely túlnyomórészt textüt dolgoz fel, amelyet a bútorra, diszletkeretekre és vázakra erősit, és varrja a különféle függő textildiszleteket. Az
applikációs, ráillesztéses munkákat többnyire nem a kárpitos műhelyben végzik,
mivel az igen helyigény es. Az esetek többségében a festőteremben végzik ezeket
a munkákat. Ezért a festőterem méreteinek megállapitásánál számolni kell ez
zel a körülménnyel.
A kárpitosmühely tehát négy jellegzetes munkafajtára tagolódik: textilvar rásra, butorbevonásra, keret- és vázbevonásra és applikációs munkára.
A kasirozómühely az elkészített szerkezetekre előkészíti és ráerősíti a
plasztikus felületet vagy önálló plasztikus diszleteket készit. Ehhez gipszet,
enyvet, fémszövetet, papirt, jutát és az utóbbi Időben plasztikus műanyagot
használ.
A kasirozó- és kárpitosmühelynek az előző gyártási folyamathoz kell k a p 
csolódnia, mert a diszletek többsége keresztülmegy ezeken a műhelyeken. Nem

feltétlenül szükséges, hogy a további résszel (vagyis a végső felületmegmunká
lással) csak a két műhelyen keresztül legyen lehetséges a kapcsolat.

3. Végső felületmegmunkálás
Ebben a részben túlsúlyban van a festéstechnika. A festőterem végzi a vég
ső felületmegmunkálást az összes diszlet- és bútorfajtákon. A festékek előké
szítésére a festékkonyha szolgál. A festőteremnek jól megvilágitott helyiség
nek kell lennie - legelőnyösebb tájolása az északi, északkeleti, vagy északnyu
gati. Az összes üzemrészek közül a legnagyobb térigénye van. Nagyságát befo
lyásolja annak a színpadnak nagysága, amely részére dolgozik. Méreteit a hát
terek méretei szabják meg. A festőterem nagyságát teljesen egyedileg kell meg
állapítani a szerint is, hogyan jelentkeznek ezen a felületen a további munkák
(szerelés, applikációs munkák stb.).
A gyártás három fázisával azonban nem ér véget a műhely üzem. Utolsó fá
zisa a szerelőtérben végzett munka, ahol a kész diszletet összeszerelik. Ez a
tér a nagyobb színházaknál (Bratislava, Presov) kézi-segédhuzókkal felszerelt
és olyan méretei vannak mint a tulajdonképpeni szinházi szinpadnak.Onnan már
a szállítható egységekre való szétszedés után a szinpadra vagy raktárba szállít
ják.
4. Jelmezkészités
A vizsgálataink tárgyát képező uj műhelyépületeknél a jelmezmühelyek a
főgyártással együtt vannak. A műhelyeknek a színházaktól való távolsága sehol
sem kisebb 15-20 perces közlekedési távolságnál. A szállítási tapasztalatok azt
mutatják, hogy nem helyes ezt az üzemet a szinház épületétől különválasztani.
A műhelynek a szinházon belüli vagy a színházépület közelében való elhelyezése
esetén a színészeknek több alkalmuk van arra, hogy a próbatermekben végzett
napi munka során a szünetekben jelmezpróbán vegyenek részt. Ennek az üzem
résznek a szinház üzemétől való különválasztása megnehezíti a színésszel t a r 
tandó kapcsolatot, mert nagyobb időveszteséget okoz. A szabómühely férfi sza
bóműhelyre és női varrodára oszlik. Mindkettőnek a szervezete azonos:van v e 
zető mesterük, szabászuk és vannak szabóik vagy varrónőik. A műhely helyisé
geinek a száma a gyártási kapacitás szerint is alakul.
A legnagyobb műhelyekben van dolgozószoba a mester, a szabász, a szabók
részére, helyiség a jelmezek próbálására, a próbára elkészített jelmezek elhe
lyezésére. A szabászok és a szabók helyisége igen jó megvilágítást igényel. A
jelmezkészitésnek szüksége van még a műhely közelében elhelyezett raktárra,
az apró varróeszközök és a textilanyagok elhelyezése céljából.

5. Parókamühely
Bár a szülésszel való kapcsolata nem olyan gyakori, mint a szabómühelyé,
de szintén kivánatos. Ezért közvetlenül a szinháznál, vagy a főgyártásnál is e l 
helyezhető. Nincs szüksége különleges berendezésekre és csupán egyetlen fon
tos követelménye van - a jó megvilágitás. Rendszerint van benne helyiség a mes
ter számára, ahol egyúttal a parókákat is próbálják. Tartalmazza ezenkivül a
tulajdonképpeni parókamühelyt a munkaasztalokkal és a hajóelőkészitőt (festés,
száritás, gerebenezés stb.), valamint helyiséget a parókák elraktározására. E
feladatoknak az egyes helyiségekre való szétosztása szintén az üzem nagyságá
tól függ.
6. Cipészmühely
Szervezete ugyanolyan mint a varrodáé, vannak benne cipészek, felsőrészkészitők és mester. Jól megvilágitottnak kell lennie és rendelkeznie kell a f e l 
sőrész szabására és varrására alkalmas helyiséggel. Kapcsolatra van szüksé
ge a cipészanyag-raktárral (bőr, fonal, stb.).
Nem minden szinház rendelkezik a színházépületnél valamennyi felsorolt
műhellyel. Igen gyakran hiányzik a cipő- és parókakészitő műhely. A gyártást
a legindokoltabb esetekben idegen műhelyek is elvégezhetik. A szinház üzeme
azonban nem képzelhető el jelmezkészitő műhely nélkül. Ennek nagyságát és be
rendezését ugyancsak a szükséges gyártási kapacitás szerint kell megállapíta
n i . A gyártás mellett vannak még további tényezők, amelyek fontos részei a
szinházi üzemnek. Ezek: 1. a raktárak (diszlet, butor és kellék, szinpadi j e l 
mez és lábbeli), 2. a tisztítók és mosodák (jelmezek, fehérnemű, szinpadi tex
t i l ) , 3. a szállitás (garázsok és karbantartás). Létezhetnek, mint a szinháztól
és a műhelyektől különválasztott épületekben működő önálló üzemrészek, azon
ban gyakrabban hozzátartoznak a szinházi műhelyépülethez. Az egyes üzemek és
kapcsolataik analizise után elmondható, hogy gazdasági okokból nem mindig l e 
het megtartani az összes üzemek ideális elosztását. A műhelyek csoportosítha
tók és egy helyis égben dolgozhat több gyártási részleg i s . Ez a csoportosítás
azonban csak a kis létesítményeknél ajánlatos. A bratislavai Szlovák Nemzeti
Szinház üzemi épületeihez hasonló műhelyeknél, amelyek több szinpad ellátását
szolgálják, az üzemrészeket külön kell választani. Elvben a főgyártás technoló
giai sémájából kell kiindulnunk, annak három fázisából és a színházi üzem egyes
részeinek kapcsolatából,
A gyártás megoldásának második foka az egyes műhelyek belső szervezete
és gépi felszerelése. Ezekkel a kérdésekkel ez a tanulmány nem foglalkozott,
mert már kivül esik a szinházi gyártás össz-szervezetére gyakorolt befolyáson
és a színházépülethez való kapcsolaton.
A Szlovákia területén épitett uj műhelyek elhelyezése a körzetek (megyék)
szerint:
2 a kelet-szlovákiai körzetben (Kosice és Presov),
1 a közép-szlovákiai körzetben (Zilina),
2 a nyugat-szlovákiai körzetben (Bratislava és N i t r a ) .

A műhelyek gyártási kapacitásáról alkotott teljesebb kép érdekében legeló'ször azoknak a szinpadi játéktereknek nagyságát (legalább is a saját színpa
dokét) tüntetjük fel, amelyek számára az újonnan felépitett műhelyek kizárólag
vagy túlnyomórészt dolgoznak.
1. TÁBLÁZAT
A szinház neve

A szinpad nagysága

Szlovák Nemzeti, Bratislava
Hviezdoslav Szinház Bratislava
Uj Szinpad, Bratislava
Szinmüvészeti Főiskola
Szinpada, Bratislava

192 m
180 m
110 m
88 m

Körzeti Szinház, Nitra

A szinpad
kategóriája

2

I.
I.
I.

2

II.

2

II.

80 m
2
40, 5 m
2
85 m
2
96 m

Peter Jilemnicky Szinház, Zilina
Jónás Záborsky Szinház, Presov
Állami Szinház, Kosice
(Körzeti Szinház, Sp. N . Ves)

m.
IL
IL

A játékfelület feltüntetett nagysága alatt a szinpad alapfelületét értettük,
amely leginkább befolyásolja az inszcenálási lehetőségeket és ezen keresztül
közvetve a műhelyi diszletmunkák terjedelmét.
További mutató - mégpedig mind a szcenikai gyártás, mind a jelmezkészi
tés szempontjából - az egy-egy szinházon belül az év folyamán megvalósitott
vagy előkészitett bemutatók száma.
2. TÁBLÁZAT

A szinház neve

Ebből
Évi bemutatók
száma
prózai opera balett

operett

Szlovák Nemzeti, Bratislava

16

6

8

2

-

Uj Szinpad, Bratislava

10

6

8

8

-

4

Körzeti Szinház, Nitra

-

P. Jilemnicky Szinház, Zilima

8

8

-

-

-

J. Záborsky Szinház, Presov

13

9

-

-

4

Állami Szinház, Kosice
Körzeti Szinház, Sp.N. Ves

16
9

9
9

3

2

2

-

-

-

-

A bemutatók fajtái megadják a tagozatok számát is; azonban a szabó-, láb
beli-és parókamühelyben végzett munkáról alkotott teljesebb kép érdekében fel
tüntetjük a szinházak müvésztagjainak számát i s .
A taglétszám után megadott százalékszámok az öt műhely feltételezett t e l jesitményéből való részesedést jelzik.

1,

3.

4.

5.

Szlovák Nemzeti, Bratislava
opera
40 tag
prózai 55 "
balett
61 "
kar
73 " , vagyis összesen

229 tag

Uj Szinpad, Bratislava
opera
19 tag,
prózai 26
17
balett
22
, vagyis összesen
kar
együttesen tehát

84 tag
313 t a g , . . . 53, 06

Körzeti Szinház. Nitra
prózai 29 tag, összesen

29 t a g , . . . 4,92

P. Jilemnicky Szh., Zilina
prózai 27 tag, összesen

27 t a g , . . .

J. Záborsky
opera
prózai
balett
kar

84 t a g , . . . 14, 23

Szh., Presov
17 tag,
29 "
14 "
24 " , vagyis összesen

Állami Szinház,
opera
21
prózai 29
balett
27
kar
40

4, 57 %

Kosice
tag,
".
" , vagyis összesen

Körzeti Szh. Sp. N . Ves
prózai 20 tag, vagyis összesen
Kosicével együtt

117 t a g , . . .

20 tag,
137 t a g , . . . 23, 22 %

Összefoglalva végül el kell mondani, milyen személyi összetétel és milyen
foglalkozási ágak vesznek részt az előkészitett bemutató szinrevitelében (az

összeírás a bratislavai Szlovák Nemzeti Szinház műhelyeiben uralkodó állapot
szerint történt).
a művészeti-technikai üzem főnöke,
a képzőművészek (diszlet- és jelmeztervezők),
a szerkesztési osztály műszaki vezetője.
a szcenikai gyártás vezetője,
a szerelőrészleg vezetője,
az asztalos- (butor-) műhely,
a lakatosmühely,
a kárpitosmühely,
a karbantartó-,
a festőrészleg vezetője,
a festőterem,
a kasirozómühely,
az applikációs műhely,
a festődé (textilfestés),
a jelmezkészités vezetője,
a férfi szabómühely vezetője,
a férfi szabómühely,
a női varrodarészleg vezetője,
a női varroda,
a parókamühely,
a lábbelikészitő műhely,
a fegyvermesteri műhely,
a mosoda és száritóhelyiség,
a gazdaságirészleg vezetője,
gazdaságirészleg,
anyagbeszerző,
raktárnok,
kellékes,
a szállitás vezetője,
gk. -vezetők,
gépkocsikisérők (szállitók),
diszletállitók,
takaritónők,
fűtők,
portások.

A foglalkozási ágak felsorolt száma lehetséges és főként a valóságnak meg
felelő - persze csakis az igényesebb üzemmel rendelkező nagyszinházi műhe
lyeknél (Bratislava). Az egyes munkahelyek feladatkörének csökkenése arányá
ban csökken és kölcsönösen egybefolyik a közelálló vagy hasonló foglalkozási
ág. Leggyakrabban a lakatosmühely az elektromos karbantartással, az asztalosmühely a gépteremmel (Nitra), vagy az asztalosmühely a lakató s műhellyel

és a kárpitos-, valamint kasirozőmühellyel, vagy a kasirozó- és festőműhely,
illetőleg az emiitett három együtt. Más részlegek pedig teljesen kivül marad
nak; leggyakrabban a cipészmiihely, a parókamühely, a mosoda stb., amelyek
nek munkáit és feladatait a helyiipari vállalatok szolgáltató üzemei látják e l .

3. TÁBLÁZAT - A műhelyek dolgozói
Foglalkozás

Bratislava Nitra Zilina Presov Kosice
3

2

3+1

+2

8

-

y)

1+1

+1

kárpitosok
festők
applikatőrök
kasírozok
par ókakés zitők

5
10
4
5
7+3

-1
-z)

-

1
2+1

z)

1
z)

cipészek
fegyvermester
női szabó
férfi szabó

14
1
19+3
11

z)

z)

z)

+1

-2

-

-2+1

-

2

3

3

12

100

8

7

13

33

72
28
+6

6
2

6
1

-

-

asztalosok

lakatosok

Összesen:
. . f f . férfi
ebből „
no
i p a r i tanuló

18

X)

í

-

-

9
4
+4

Megjegyzések
x) Ebből 2 segéd
(a gépház és a
javításokon)
y) Lakatosként és
villanyszere
lőként a vilá
gosító dolgozik

21
z) A gyártmányo
kat a Színházi
Szolgálat szál
lítja

26
7
+4

Nem az a fontos,hogy az összes felsorolt foglalkozási ágak képviselve van
nak-e a megfelelő műhelyekben, vagy egybefolynak-e kisebb vagy nagyobb mér
tékben, hanem hogy megfelel-e a foglalkozási ágak üzemen belüli csoportosítá
sa a gyártás szükségleteinek és a művészeti követelményeknek. A szinházi ve
zető szervezőképességei abban is rejlenek, hogy a valóság helyes becslésével
és megállapításával megfelelő mértékre állitsa a szinházi gyártás szükséglete
i t és követelményeit. Ugyanakkor termelékeny és egységes gyártó kollektívává
hangolja a dolgozók kisebb létszámát.a művészi hatás csökkenése nélkül a szin
ház konkrét követelményei számára. Ezt a körülményt sziitén fel kell tüntetni
egyes mutatók értékelésénél és összehasonlításánál, hogy helyesen legyen ér
tékelhető, a gyakran csupán korlátozott felszereléssel, de ugyanakkor nem

«

csökkentett feladattal dolgozók áldozatkészsége és erőfeszítése. Ezért tüntetjük
fel a 3. sz. táblázatban a foglalkozási megoszlást a nagy és kisebb üzemű szin
házak műhelyeiben, amelyek egyformán teljesitik a maguk érdemes hivatását
és a maguk alkotójellegü munkájával a kulturális életet nemcsak a szinház szék
helyén, hanem széles környéken is, az együttes művészi tájtevékenysége alap
ján lehetővé teszik.
Ha most a műhelyek dolgozóinak összes létszámában az egyes műhelyek
részesedését százalékosan fejezzük k i , az alábbi sorrendet kapjuk:
1.
2.
3.
4.
5.

Szlovák Nemzeti Szinház, Bratislava
Körzeti Szinház, Nitra
Peter Jilemnicky Szinház, Zilina
Jónás Záborsky Szinház, Presov
Állami Szinház, Kosice

62,50 %
5, — %
4,36%
8,10 %
20,04 %

Ugyanakkor széttagozódásuk csak a művészeti együttesek tagjainak előbb
ismertetett számával való egybevetés utján válik világossá. Hozzá kell tenni
azonban, hogy a bratislavai Szlovák Nemzeti Szinház műhelyei ezenfelül még a
Szinmüvészeti Főiskola és a Lucnica Együttes részére is készitenek diszlete
ket, sőt alkalmilag a Népművelési Ház, a Televizió, a filmgyár és az üzemi k u l turegyüttesek részére is.Ez szintén megnyilvánul a műhely dolgozói létszámá
nak a művészeti együttesek összlétszámával való összehasorúitásban (akik ré
szére dolgozik).
Bratislava
Nitra
Zilina
Presov
Kosice

100 :
8:
7:
13 :
34 :

313 - 31, 94 %
29 - 27, 58 %
27 = 25, 92 %
84 = 15,47 %
137 = 24, 09 %

A százalékos hozzávetőleges kiegyenlítettség a felsorolt szinházak között
csak Presovnál csökkentett; ugy látszik, hogy az alacsonyabb szintet befolyá
solja az a tény,hogy nem gyártanak lábbelit és parókát saját rezsiben az arány
lag nagylétszámu művészeti együttes számára.
Végül meg kell emlékezni a mühelyi dolgozók és a fiatalok (tanulók) átlagos
életkoráról:
Bratislava

- 0 az átlag kor egyelőre kedvező; tanul 3 parókakészitő, 3 var
rónő;

Nitra

- 0 az átlag kor egyelőre kedvező; tanulójuk nincs;

Zilina

- 0 az átlag kor 40 év; tanulójuk nincs;

Presov

- 0 a férfiak átlag kora 36 év, a nőké 30 év; 4 tanulójuk van, akik
már harmadik éve szakiskolán vannak; minden évben három
hónapot internátusban vannak, amikor 80 % fizetést kapnak;

Kosice

- 0 az életkor 45-60 között = a többség; 23-30 között van 3 dolgo
zó, 63 éves 4 dolgozó, 4 tanulójuk van (1 lakatos, 1 cipész, 2
asztalos).

Elmondhatjuk, hogy általában valamennyi műhelyben szakemberek dolgoz
nak és csak elenyésző százalékban vannak képzetlen munkaerők. Ilyen esetben
persze csak segédmunkási bért kapnak.
A szinpadi diszletek fő alapanyagai még mindig: a fa, a vas és a textil. F e l 
használásuk a szinpad nagyságától, az inszcenálások számától, fajtájától és ter
jedelmétől függ. Tüntessük fel legalább az éves fafelhasználás kölcsönös ará
nyát (a százalékok kiszámítása az összes vizsgált szinházak éves felhasználá
sának együttes összegéből történt).

Bratislava
Nitra
Zilina
Presov
Kosice

45, 45 %
6, 06 %
9,10 %
12,12 %
27,27 %

A bratislavai színházaknál ezeket az adatokat 1000 kg vas felhasználásával
egészítjük k i , ezt a szélesebb munkafeladat indokolja. Különféle átmérőjű csö
veket használnak, valamint a különböző méretű hengerelt idomacélok megszo
kott fajtáit.
A m i a műhelyeknek gépi felszereléssel való ellátottságát i l l e t i , megemlít
jük Bratislava felszerelését:
A s ztalosmühely-gépterem: esztergapad, 2 gyalupad, 2 körfűrész, szalagfürész,
oldalmaró, fúrógép, körfűrész és 2 köszörűgép.
Lakatosmühely: gépfürész vasra, emelőkaros olló, fúrógép, 2 hajlitógép, kö
szörűgépek, autogénhegesztő készülék.
Cipész-, kárpitos- és szabómühelyek: a szükséges varrógépek. A többi műhe
lyek felszerelése hasonló.
Az áttekintett műhelyeket elvileg két alapvető csoportra oszthatjuk:
a) kizárólag a saját szinpad részére gyártók (Nitra, Zilina, Presov),
b) más szinpadok részére is gyártók (Bratislava, Kosice).
A műhelyek munkáját nagymértékben befolyásolja az üzemi tájtevékenység
- igen lényeges tényező éppen a nagyobb városoktól távoleső helyeken, ahol k u l 
túrházakban és mozikban csökkentett játékfelülettel kell számolni, mert ott a
szinpadok mérete túlnyomórészt kb. 50 m ^ . A képzőművész kénytelen a kiállitással kapcsolatos egész művészeti felfogását a rendelkezésre álló szinpadtér

figyelembevételével alakitani és a műhelyek dolgozóinak a szinpadi diszleteket
ugy kell elkészíteniük, hogy az inszcenálás egyáltalán megvalósítható legyen.
Érdekességképpen feltüntetjük az összes előadások számának áttekintését
(a), ebből a táj előadásokét (b), és a tájhelyiségek számát (c).

a)
Szlovák Nemzeti Szinház, Bratislava
Körzeti Szinház, Nitra
Peter Jilemnicky Szinház, Zilina
Jónás Záborsky Szinház, Presov
Állami Szinház, Kosice

696
272
262
500
430

b)

c)

34
169
153
261
30

14
29
19
10

Igy p l . a presovi prózai együttes az egész kelet-szlovákiai körzetben mű
ködött, az operett pedig egész Szlovákia területén. Ezek egyrészt esetenként
tájelőadások voltak, egynaposak 80-100 km távolságig, másrészt hosszabb ideig
tartó (3-7-14 nap) vendégszereplések, amikor meglátogatták a körzet egész te
rületét; továbbá tartottak előadást (állandó előadásokkal), megállapított havon
kénti dátummal, egyes helyeken. A nitrai szinháznál a tájtávolság átlaga 166
km-t tesz k i .
A szinház tájtevékenységének jellegzetes vonása a szállítóberendezés. Igy
p l . a nitrai Körzeti Szinháznak 2 autóbusza és 1 teherautója van. Persze nem
csak a színészeket, jelmezeket és diszletet szállitják, hanem az öltöztetőnőket,
ügyelőket, a világítóberendezést, aggregátorokat, esetleg a zongorát, 4-5 főnyi
műszaki személyzetet és 2 világositót. A zilinai szinháznak csak 1 autóbusza, 1
szállítókocsija és teherautója van. A presovinak 2 autóbusza, 2 teherautója és 1
mikrobusza van.
A tájtevékenység mellett bevált a nézők egy helyre valószállitásának rend
szere i s . Nitra és Presov 20 km távolságból szállitja be a nézőket, Zilina pe
dig 25-40 km-es körzetből. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a néző az ere
deti inszcenálást láthassa, a szinész művészileg tökéletes játékával, aki a táj
előadások alkalmával nem egy esetben fáradt a kényelmetlen, hosszú utazástói.
Egyes szinházak a nézők beszállítását, saját szállítóeszközeikkel oldják
meg, mások a Csehszlovák Autóbuszvállalat vagy a Turista Vállalat autóbuszait
veszik igénybe. Általánosságban elmondható: bár a szállítással járó költség j e 
lentős, a nézők színházba szállítása mégis igen fontos és végül gazdaságos is,
mert hatékonyan segit az előadásszámok tervének teljesítésében, a tervezett
látogatottság elérésében, ami főként a szinház gazdasági szempontjából fontos.
A m i a szinpadi diszletek és jelmezek raktárait illeti, a rendszer nem min
den szinháznál egyforma. Igy pl. Zilina a darab lejátszása, illetőleg repertoár
r a l történő levétele után a diszleteket szétbontja, a bútort és a jelmezeket e l 
raktározza. Presov raktáron őrzi az összes jelmezt, mig a szinpadi kiállításo
kat, amelyek évről évre szaporodnak az uj bemutatók számával, csak bizonyos
idő elteltével bontják szét (ugyanakkor a raktáron 22 teljes díszlettel több van).

Kosicén a gyártott diszletek 70 %-át szétbontják (az állandó repertoáron kivUl,
mig a jelmezeket a raktáron hagyják). Egy időben az alábbiakat mutatták k i : 3
kiselejtezett kiállítás, raktáron 109, repertoáron 49. Kosicénél ezenfelül emlí
tést érdemel a raktározás igen jó megoldásából következő előny és a jelmezszállitás gépesített módja, ami lehetővé teszi, hogy a nyilvántartást és a köl
csönzési ügyvitelt (más szervek részére) egyetlen személy végezze.

Zárszó
a) Országunk területén is megmutatkozik a több szinpad számára egy vá
rosban (Bratislava) centralizált szinházi gyártás előnyössége és kedvező volta,
anélkül, hogy kárára lenne a képzőművész művészi színvonalának. Az előny e l 
sősorban a jobb gépi felszerelés és teljesebb kihasználásának lehetőségében, az
anyag gazdaságosabb felhasználásában, az előzetes kalkulációk tökéletesebb k i 
dolgozásában, a mühelyi munkafolyamatok időbeli felbontásában, az adminiszt
ratív dolgozók viszonylagos megtakarításában és nem utolsósorban a legigénye
sebb rendezői-tervezői munka kivitelezésének lehetőségében jelentkezik. Ugyan
akkor azonban az is megmutatkozik, hogy elvben nem célszerű az összes mű
helyeket a színházépülettől messze fekvő helyeken koncentrálni, főként nem a
jelmezszabó műhelyeket, mert a művészeti dolgozóknak valóban kevés idő áll
rendelkezésre és a jelmezpróbák elég sokat vesznek igénybe (a jelmezt legalább
háromszor kell próbálni).
b) Az alapvető, de korlátozott mennyiségben beszerezhető gyártási anyagok
felhasználásában be kell tartani az általános takarékosságot és szorgalmasan
kell keresni az utat pótlásuk lehetőségei felé. Ugyanakkor uj technológiai eljá
rásokkal k i kell bőviteni az anyagalapot és tovább kell könnyíteni az emberi
munkát, mint ahogy ezt p l . a mintaszerűen vezetett kosicei jelmezraktárakban
teszik.
c) A táj színházaknál a szinház művészeinek és műszaki dolgozóinak szállí
tása távolról sem jelentéktelen probléma, s nem is kellemes ügy. Az autóbu
szok egy részt többnyire régebbi típusúak, úgyhogy nem felelnek meg tökélete
sen a zökkenőmentes és kényelmes utazás követelményeinek. A járási bekötő
utakon gyors ütemben használódnak el a jármüvek. Főként télen, de általában
rossz időjárás esetén a művészek és műszakiak fokozottan vannak kitéve a fer
tőző betegségek veszélyének, éppen a tájtevékenységből kifolyólag, amely pedig
annyira fontos sok körzetünk területe számára. A művészi szereplés előtti fá
rasztó utazás semmiképpen nem fokozza az együttes és egyén teljesítményét.

Knoll, Kurt Werner:
A LIPCSEI VÁROSI SZÍNHÁZAK KÖZPONTI MŰHELYEI

12/7/1963. Ustredni dilny Mestskych Divadel v Lipsku. Acta Scaenographica
61/8. sz.
Lipcsében, az NDK 710 000 lakosú második legnagyobb városában, a volt
városi és magánszínházakat, egy főintendatura egyesitett vezetése alatt, egy
séges kulturális intézménnyé vonták össze: öt szinház eggyéolvadt.
Először 1949-ben összevonták és ideiglenesen elhelyezték a különböző szín
házak műhelyeit, azon helyes elemzés és következtetés alapján, hogy a szinhá
zak uj felépitése a teljes üzemeltetésben feltételezi elsősorban a feladatvégzésre
tökéletesen megfelelő műhelyeket. Ennek alapján megkezdték a központi műhe
lyek épitését.
Az épitéssel megbizott Kurt Hemmerling koncepciójában a következő fő
szempontokhoz igazodott:
1. A műhelynek kapacitásukkal meg kell felelniük mind az öt szinháznak.
2. Nem lehet a szinházak jelenlegi ideiglenes állapotából kiindulni. A fel
újított prózai szinház, az uj opera sokszorta nagyobb igényeit, valamint
a többi ideiglenes szinház fokozatos további műszaki tökéletesítését és
növekedését is figyelembe kell venni.
3. A műhelyek belső felépítésének biztosítania k e l l a folyamatos technoló
giai eljárást, a nyersanyagtól a kész színpadképig.
4. Gondoskodni kell diszletpróbához szükséges térről, amely megfelel a
szinpadok feltételeinek és lehetővé teszi a kész szinházi diszletek ellen
őrzését és átvételét.
5. Hogy a diszletek épitésénél mind minőség, mind mennyiség szempontjá
ból biztositható legyen a termelékenység lényeges emelése, szükség van
a. műhelyek nagy kapacitású és korszerű gépekkel való ellátására.
6. A szociális és egészségügyi felszereléseknek mintaszerűeknek kell len
niük.
7. Hogy az alapvető mühelyi szakmákban az utánpótlás és a dolgozók szak
képzettsége biztositható legyen, tanulómühelyeket kell felálUtani.
A központi műhelyek uj épülete 1952-ben készült e l , A kilencévi gyakorlat
során a nagyvonalú épitmény beváltotta az összes reményeket. Művészeti és
gazdasági szemszögből egyaránt meggyőző módon igazolta fölényét az elkülöní
tett egyes műhelyek fölött.

A műhelyek kb. 2 k m távolságra vannak a várostól. A funkció és a tagolás
világosan megmutatkozik már az alábbi három épület- illetve üzemcsoport kül
sejéből i s :
A - igazgatósági és szociális épület,
B - nagy terjedelmű műhelyek,
C - raktárak.
Az egyes épületrészek tagolásának, belső beosztásának ismertetése után a
cikkiró ismerteti a műhelyek technológiai munkafolyamatát, amely a következő:
koncepció,
terv,
épitési próba,
felosztás munkacsoportokra az asztalos műhelyben,
diszitő (dekoratőri) munkák,
festőmunkák,
átvétel a szerelőcsarnokban,
kiadás a szinházaknak.

Befejezésül a szerző a központi műhelyek előnyeit a 9 év tapasztalatai alap
ján a következőkben foglalja össze.
1. A nagy műhelyben a gépi és térbeli munkalehetőségek előnyösebbek mint
az öt kis műhelyben. A gazdasági és fenntartási költségek csökkentése
- az öt kis műhellyel összevetve - hozzájárul a minőség emeléséhez.
2. A nagy műhely keretében k i lehet nevelni specialistákat - mint müanyagformázó, faszobrász, esztergályos, festő, kellék-kasirozó stb. A mun
kacsoportok és egyének specializálásának elve itt jobban érvényesülhet
mint bárhol másutt, már azért i s , mert jelentős termelékenységről van
szó, mind minőség, mind mennyiség szempontjából.
3. Az egyéni igények és a különlegesen megkövetelt "stilus" kezese a szin
padi képzőművész. Az ő közvetlen kapcsolata a kivitelezővel biztositja a
művészi munkát.
4. Az uj nyersanyagok és ismeretek alkalmazására, a kutatómunkára és
kisérletekre a nagy műhely keretében bármikor lehetőség van. Külön
leges tapasztalatokkal rendelkező több ember együttműködése elősegiti
a haladást, a feltalálók és ujitók munkájának gyors érvényesülését a
művészeti kifejezőeszközök gazdagodásának tekintetében.
5. A nagy kapacitásu,korszerü géppark és berendezések biztositják a mun
kaerők, az uj, régi, hibás, sőt hulladékanyagok gazdaságos felhasználá
sát. A fenntartási és gazdasági költségek összpontosítása magas gazda
sági hatékonyságával tűnik k i az elkülönülten dolgozó kis műhelyekkel
szemben.
6. A dolgozóknak tágas, világos és egészséges egészségügyi és szociális
létesítményekkel ellátott munkahelyük van. A dolgozók és az utánpótlás

képzése előtt i t t korlátlan lehetőségek nyilnak. Öt kis műhelynél lehetet
len volna hasonló lehetőség megteremtése.
7. Megállapítható végül, hogy
kisebb létszámú személyzettel,
kisebb mennyiségű anyaggal,
rövidebb idő alatt és
kisebb kiadással
érnek el művészileg értékesebb teljesítményeket a központi műhelyekben,
valóban speciális feltételek mellett.

Boltenstern - Weinlich:
A BÉCSI SZÖVETSÉGI SZÍNHÁZAK KÖZPONTI MŰHELYEI

13/6/1963. Acta Scaenographia 61/11-12. sz. elülső boritólap belsején
A bécsi Staatsoper és Burgtheater ujjáépitése után a régi diszletmüheiyek
már nem feleltek meg a velük szemben támasztott követelményeknek. Túlságo
san kicsik voltak és Bécsben szerteszórva helyezkedtek e l . Ennek következté
ben ugy döntöttek, hogy három szinház: az Opera, a Burgtheater és a Volksoper
részére összpontositják a műhelyeket. A műhelyek helyéül az állam tulajdonát
képező Arsenal teret jelölték k i . A centralizálás és racionalizálás tervét prof.
d r . F . Lehmann készítette el az 1956/57. évben (un. " A " épitési rész). Ez az
épitési rész elsősorban az irodákat, öltözőket, mosdókat, ebédlőt és garázso
kat foglalja magába.
A diszletkészitő műhelyek (festő-, kasírozó-, asztalos-, kárpitos-, sza
bó- és müanyagfeldolgozó-mühelyek) tervezését egy mérnökcsoportra bizták,
amelynek tagjai D i p l . - I n g . d r . Techn. A . Wolzl és Dipl.-Ing.H.König. A s z i n 
házi műhelyek nem hasonlithatók más műhelyekhez, mert a szinpadi diszletek
szokatlan méretei a műhelyek épitésénél különösen nagy és magas terek építé
sére kényszerítenek (a festőtermeknél az alapterület 30 x 60. illetőleg 20 x 40
m, a magasság 13 méter, a szerelőcsarnokoknál az alapterület 25 x 30 m, a
magasság 16 méter).
Az üzem egy helyen van, az egyes helyiségek azonban a három szinháznak
megfelelően külön vannak választva, úgyhogy mindegyik szinháznak, a maga
jellege szerint, szabad keze van a munkánál és a határidők tervezésében.
Amennyiben később sor kerülne központi, egységes üzemeltetésre, ugy ez azon
nal megvalósítható az összes helyiség teljes kihasználása mellett.s ezt az alap
tervezés lehetővé teszi.
A műhelyek fűtése menny ezetf ütés sel, forró légfűtés vagy radiátor utján
történik. A melegszolgáltatásról a közeli Arsenal távfűtő-központ gondoskodik.
A műhelykomplexum 1962-ben készült el s a beépítendő terület együttesen
16 800 m - t tesz k i .
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