
1991-ben végeztem a faipari egyetemen sop-
ronban, majd egy asztalos-, székgyártó üzem-
ben kezdtem el dolgozni. 1992-ben megalapítot-
tam a saját cégemet, a scabello Bt.-t szegeden. 
cégünk a nevét egy Xvi. századi reneszánsz 
székről kapta. ennek a széknek pontos méret-
arányos másolatát egy szegedi asztalos bácsi 
készítette el az iparművészeti múzeum számá-
ra, amelynek teljes dokumentációját megkap-
tuk, és egyszer, ha lesz időnk, elkészítjük. szál-

lodák, irodák, magánházak számára belső terek 
tervezésével és kivitelezésével foglalkoztunk.  

1993-ban készítettük el az első díszleteket 
a szegedi szabadtéri játékok Verdi: Aida című 
előadásához. a díszletek faszerkezetének asz-
talosmunkáit végeztük. akkor azt gondoltam, 
hogy mi sem egyszerűbb dolog egy faipari 

mérnöknek, mint faszerkezeteket készíteni, de 
hamar rájöttem, hogy a színházi díszletkészítés 
speciális dolog. Kiderült, hogy nem „hétközna-
pi” munkára vállalkoztam, hanem különleges 
műszaki elvárásoknak kell megfelelni. az első 
bemutatkozásunk annyira sikeres lett, hogy 
ettől kezdve a szabadtéri játékokra mi készí-

  Az ember tragédiája 2011. Szegedi Szabadtéri Játékok. Díszlettervező: Alekszandr Belozub
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tettük a díszletek asztalosmunkáit. lassan ki-
alakult, hogy nemcsak faszerkezeteket, hanem 
fémszerkezeteket is készítsünk, és a szobrásza-
ti, festészeti munkákat is mi végeztük. 1998-tól 
már egy-egy előadás teljes díszletének elkészí-
tését fel tudtuk vállalni. az első években a sze-
gedi szabadtéri játékokra és a szegedi Nemzeti 
színház számára gyártottunk díszleteket. Buda-
pestre először a madách színházban (2003) be-
mutatott Az Operaház Fantomja című előadás 
Kentaur (erkel lászló) által tervezett díszleteit 
gyártottuk. ez az előadás volt az áttörés, mert 
addig többen úgy vélték, hogy szeged „messze 
van”! a  madách színházi bemutatkozásunk 
azonban olyan sikeres lett, hogy ettől kezdve, 

az eltelt évek alatt szinte minden budapesti 
színház számára készítettünk már díszleteket.

cégünk 80%-ban díszletgyártással foglalko-
zik. mivel a színházi munkavégzés eléggé hul-
lámzó, a maradék 20% kapacitásunkban – más 
megrendelők számára – belső terek kialakításá-
val, a szükséges berendezések gyártásával fog-
lalkozunk. jelenleg közel 50 fő dolgozik nálunk. 
ezzel a létszámmal tudjuk biztosítani, hogy 
amikor nagy a terhelés – hirtelen sok díszletet 
kell gyártani –, rövid idő alatt el tudjuk végezni 
a feladatunkat. a dolgozók folyamatos munká-
val való ellátásához egyéb tevékenységek vég-
zése is szükséges. 

időközben megvásároltam a tápéi háziipari 

szövetkezetet, ami székgyártó üzem volt, és azt 
a szintén székgyártó Bútoripari Kft.-t, amely-
ben annak idején elkezdtem dolgozni. ezeknek 
a cégeknek a gépsorait és a gyártás kultúráját 
megőrizve gyártunk székeket, akár raktárra is. 
ezzel a tevékenységgel tesszük egyenletessé a 
munkavégzésünket. így nem vagyunk kiszolgál-
tatva a díszletgyártói megrendelések ingadozá-
sának. ennek további előnye, hogy megmarad 
az a speciális szakembergárda, akik olyan külö-
nös dolgokat is el tudnak készíteni, amelyeket a 
díszlettervezők megálmodnak. 

a díszletkészítéssel párhuzamosan készítünk 
a színpadképekbe egyedi bútorokat is. a dísz-
lettervekben sokszor olyan korabeli bútorok 
szerepelnek, amelyeket már nem lehet besze-
rezni, illetőleg nem kaphatók a kereskedelem-
ben. ilyenkor nekünk kell legyártani az egyedi 
darabokat. ehhez a tevékenységhez jó szakem-
berekre van szükségünk. eleinte, amikor csak 
faszerkezeteket gyártottunk, ez a munka nem 
okozott nehézséget számomra. ahogy halad-
tunk a komplett díszletgyártás felé, nekem is 
folyamatosan tanulnom kellett, bővíteni a tudá-
somat más anyagok vonatkozásában is. elkezd-
tünk gyártani acél- és alumíniumszerkezeteket, 
ehhez megfelelő szaktudást és szakembere-
ket kellett szereznem. az ezekhez kapcsolódó 
elektromos és vezérléstechnikai munkákra is fel 
kellett készítenünk a cégünket. így haladtunk 
a korral, ezért folyamatosan növeltük a létszá-
mot, és vásároltunk egyre újabb gyártóberen-
dezéseket. így jutottunk el odáig, hogy egy-egy 
előadás díszletének minden részét – tehát nem 
csak a faipari részeket – el tudjuk készíteni. ma 
már színpadi berendezéseket is képesek va-  Benyovszky 2008. Szegedi Szabadtéri Játékok. Díszlettervező: Tóth Kázmér

  Marica Grófnő 2007. Szegedi Szabadtéri Játékok. Díszlettervező: Kentaur





19

gyunk gyártani, például forgószínpadot, vagy 
bármilyen mozgásra képes szerkezetet. egy-egy 
komplett díszlet kivitelezéséhez nem foglalkoz-
tatunk alvállalkozókat. 

az elmúlt évek során elkészített díszletek 
száma megközelíti a négyszázat. Nagyon sok 
díszlettervezővel működtünk együtt sikeresen. 
idősebb vagy fiatal, különböző stílusú terve-
zőkkel, fantasztikus emberekkel, és mindenkitől 
tanultam egy kicsit. úgy alakult, hogy eleinte ki-
sebb, később pedig egyre nagyobb dolgok ter-
vezésére is felkértek. menet közben tanultam 
bele a tervezői és a szcenikusi szakmába, így 
ma már olyan munkákat is elvállalunk, ahol a 
díszletek szcenírozása is a feladatunk.

folyamatosan fejlesztjük tovább a cégünket. 
megpróbálunk új anyagokat felhasználni, és az 
ezekhez szükséges új technológiákat elsajátí-
tani. Két évvel ezelőtt vásároltunk egy lézerbe-
rendezést, egy cNc felsőmarógépet és egy le-
szívógépet. ezeket a gépeket nagyon jól sikerül 
hasznosítanunk a gyártások során. természete-
sen ilyenkor ezeken a gépeken dolgozó újabb 
munkatársakkal bővült a létszám. a  cNc-gé-
pünk 3D-ben is képes dolgozni, a lézergépünk 
síkban tud vágni, és ezek közös használatával 
nagyon érdekes formátumú sablonokat tudunk 
készíteni, amit a leszívóberendezéssel haszno-
sítunk. így próbáltunk meg különlegességeket 
produkálni. mindezek mellett megtartottuk azt 
a legfontosabb dolgot, hogy a régi szaktudás 
használatával hagyományos díszleteket is tud-
junk készíteni.

a színházi műszaki szakmák nagyon súlyos 
utánpótláshiánnyal küzdenek. Nagyon fontos,   Játék határok nélkül 2014. Origo Filmstudio. Díszlettervező: Yves Sarda

  Vámpírok Bálja 2009. Bécs, 2010. Szentpétervár. Díszlettervező: Kentaur
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hogy a festők, szobrászok, asztalosok, lakato-
sok, kárpitosok önmagukban jó szakemberek 
legyenek, de csak akkor tudnak jó díszletki-
vitelezővé válni, ha a színházi díszletkészítés 
speciális „csínját-bínját” el tudják sajátítani. 
ezt a tudást iskolában nem lehet megtanulni, 
csak azoknál a cégeknél, ahol díszletkivitelezés 
folyik. sajnos kihalófélben lévőnek érzem ezt a 
szakterületet, ha nem tudunk fiatalokat bevon-
ni, akkor nagyon el fog öregedni ez a szakma. 
valamelyik része vagy valamilyen tudás hiá-
nyozni fog. arra törekszem, és erre vagyok a 
legbüszkébb, hogy azok a kollégák, akik nálunk 
dolgoznak – az időstől a fiatalig, teljesen vegyes 
életkorúak –, nagyon tehetségesek, az időseb-
bek tanítják a fiatalokat. Bár a fiataloktól is 
rengeteget lehet tanulni. így vagyunk képesek 
olyan dolgokat megalkotni, amelyekre mindany-
nyian büszkék lehetünk. 

ma már külföldre is készítünk díszleteket, 
rendszeresen jelen vagyunk szentpéterváron, 
Bécsben. Készítettünk díszletet már New york-
ba, Bergenbe, párizsba is. a  színházak általá-
ban a nagyobb díszletek kivitelezésére közbe-
szerzést, a kisebbekre árversenyt hirdetnek, 
ilyenkor megpályázunk egy-egy feladatot, és 
nagyon sokszor a kedvezőbb ajánlaton kívül az 
is szempont a nyertes kiválasztásában, hogy az 
előző munkánkkal mennyire voltak elégedettek. 
Külön örömmel tölt el az, hogy rendszeresen 
visszahívnak oda, ahova már készítettünk dísz-
leteket. a  kivitelezés során a tervezők tartják 
a kapcsolatot a gyártással, és a gyártás során 
többször, a különböző fázisokban, ellenőrzik az 
elkészített részeket. a kész díszleteket a műhe-
lyünkben összeállítjuk, eljön megnézni a pro-
dukció tervezője, amennyiben elfogadja, akkor 
a színház vagy mi elszállítjuk az előadás hely-
színére. részt veszünk a helyszíni szerelésen, és 
amennyiben szükséges, a színpadon még korri-
gáljuk a díszleteinket. a külföldi produkcióknál 
is eljönnek a megrendelők átvenni a díszletet, a 
színpadra állításhoz kiutazunk, éppen úgy, mint 
a hazai színházaknál.

Nagyon fontos dolog, hogy, ha mi olyat tu-
dunk adni egy színháznak vagy egy tervezőnek, 
ami az ő művészi lehetőségeit szélesíti, akkor 
feltételezzük, hogy velünk szívesen fog dolgoz-
ni. esetleg a tervező beépíti a munkásságába az 
általunk felkínált technikai lehetőséget.

az üzemünk területe majdnem kéthektáros, 
ami magába foglalja a közel 3000 négyzetmé-
teres szerelőcsarnokunkat, szeged város tápé 
városrészének leghátsó területén. ezen a külső 
területen nem zavarunk senkit. ez a hatalmas 
terület szükséges a tevékenységünk végzéséhez, 
mert az új, illetve a már „lejátszott” díszletek tá-
rolásának nagy a helyigénye. a bemutató után 
– igény szerint – követjük az általunk gyártott 
díszletek sorsát. ha újra műsorra kerül egy-egy 
produkció, akkor szükség szerint felújítjuk, fel-

frissítjük a díszletet. ha egy produkció végleg 
lekerül a műsorról, és a színház kéri, akkor a 
díszletet visszaszállítjuk a telephelyünkre. amit 
ezekből a díszletelemekből fel tudunk használni, 
azt az adott színház következő díszleteibe hasz-
nosítjuk. amit pedig nem lehet már hasznosítani 
– egyes elemek veszélyes hulladéknak számít-
hatnak –, megfelelő telepre elszállíttatjuk, illetve 
a fémhulladékot értékesítjük. ez általában vesz-
teséges tevékenység, viszont a jó együttműkö-
dés a színházakkal fontosabb a veszteségnél.

talán az eddigiekből is kiderült, hogy nagyon 
szeretem a szakmámat, fantasztikus tevékeny-
ségnek tartom a munkánkat, élvezem a válto-
zatosságát, a kihívásokat. Nagyon tisztelem a 
kollégáimat, továbbá mindazokat, akik részt 
vesznek a színházi „csoda” megteremtésében, 
egy-egy előadás létrehozásában. azt gondo-
lom, hogy ez a szakma kitermelt jó pár kiemel-

kedő szakembert, akik egy élet munkásságát 
áldozták a színházaknak. vallom, hogy ezek 
a szakemberek a szakmában és a hétköznapi 
életben nincsenek eléggé megbecsülve, ezért 
adományozni kell nekik egy olyan díjat, amely-
lyel „felkiáltójel” került az életükbe. jó, ha min-
denki tudja, hogy milyen kiváló szakemberek. 
így lehet ennek a szakmának példaképeket ál-
lítani. ha ezeket a példaképeket megnevezzük, 
kitüntetjük, az évek során feltöltődik egy lista, 
akkor dicsőség lesz másoknak is oda bekerülni. 
a színháztechnikai szövetség ülésén ezért ve-
tettem fel, hogy az újonnan alapított tolnay pál-
díj életműdíj legyen. a tolnay pál-díj plakettjét 
sztancsik jános képzőművész kollégám készí-
tette. a plakett mellé 1000 eurós díjat ajánlot-
tam fel, a fenti cél elérésének érdekében.

Feljegyezte:
KáRPáTI IMRE
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