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idén került először kiosztásra a magyar szín-
háztechnikai szövetség által alapított , a hazai 
színháztechnika nagy alakjáról, az első magyar 
színháztechnikai mérnökről elnevezett  Tolnay 
Pál-életműdíj is. az évente egyszer kiadható díj 
a magyarországi színházi élet területén dolgozó, 
meghatározó és kiemelkedő tevékenységet foly-
tató műszaki személyiségek munkásságának el-
ismerésére hivatott . az életműdíjjal olyan több 
évtizedes műszaki tevékenységet ismernek el, 
amely segített  abban, hogy a technikai haladás 
bekerüljön a színházak világába. ezzel a kitün-
tetéssel is ezereurós pénzjutalom jár.

a díjat a szövetség elnöksége döntése alap-
ján Schmidt jános szcenikus, színpadtechnikai 
szakértő, okleveles gépészmérnök és igazság-
ügyi szakértő kapta, melyet szűcsborus jános, 
a magyar színháztechnikai szövetség elnöke, 
fazekas tamás, a zaj rendszerház Kft . ügyve-
zetője, valamint tóth Kázmér, a díszletgyártás-
sal is foglalkozó szegedi scabello ipari és szol-
gáltató Bt. ügyvezetője adott  át. 

Schmidt jános életútja1

schmidt jános, a „tanár úr” zalaegerszegen, 
1933. július 23-án született . a gimnáziumi érett -
ségit megszerezve 1951-ben a csepel vas és fém-
művek öntöde gyárában segédmunkásként kez-
dett  dolgozni. munka mellett  1957-ben elvégezte 
a gépipari technikumot, majd 1959-ben a két-
éves felsőfokú energetikusképzőn kap oklevelet.

gépészeti és hidraulikai ismeretei alapján 
1964-ben pályázat útján elnyeri az állami ope-
raház főmérnöki állását. hozzáfog a hidraulikus 
mozgatású színpadgépezet felújításához. meg-
kezdi tanulmányait a Bme gépészmérnöki Kar 
épületgépész ágazaton, 1966-ban diplomázik. 

Diplomamunkájának témája az ope-
raház vízhidraulikus színpadgépezete, 

konzulense tolnay pál. 
1967-től a fővárosi tanács tizenhét 

színházát összefogó színházi műszaki iroda 
igazgatójaként dolgozott . az iroda a madách 
színházban működött , az „albérletért” négy 
évig a madách színház főmérnöki tisztjét is el-
látt a. Közben mérlegképes könyvelői oklevelet 
szerez a Közgazdasági egyetemen, és megkezdi 
mérnök-közgazdász tanulmányait.

több fővárosi színház rekonstrukcióját irá-
nyított a ez idő alatt , pl. radnóti színház, Báb-
színház, a jelenlegi Kolibri színház, újszínház, 

operett színház stb. 1972-ben a színházak mű-
szaki irodáját összevonták a fővárosi tanács 
művelődési főosztály műszaki irodájával, ahol 
mint igazgatóhelyett es dogozott . 

1986–1987 között  – szabó ervin igazgató 
hívására – a józsef att ila színház főmérnöke, 
ő vezényli le az intézmény rekonstrukcióját.

1987 novemberétől – a józsef att ila színház 
rekonstrukciójának befejezése után – tanácsi 
biztosként a pestlőrincen épülő színházak Köz-
ponti műtermeinek építkezését fejezte be, majd 
igazgatóként dolgozott , és innen ment nyug-
díjba 42 évi munkaviszony után, 1993. július 
23-án. még két éven keresztül tanácsadóként 
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1 Schmidt János életútját részletesen A „Tanár Úr” 80 éves c. 
cikk ismerteti. SZÍNPAD 2013. 3. sz. 32–33 old.
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tevékenykedett a műteremnél, majd 1995-től, 
nyugdíjasként két évig volt a Budapesti Kama-
raszínház főmérnöke. 

1969-ben a művelődésügyi minisztérium fel-
kérésére – az ölveczky miklós és óvári győző 
által megkezdett munkát folytatva – létrehozta 
a színház- és filmművészeti egyetemen a fel-
sőfokú színházi műszaki vezetőképzőt. a szín-
házi műszaki középvezetők és műszaki vezetők 
szakmai képzésének megszervezése, a tan-
anyag összeállítása és az oktatók kiválasztása 
sikeresen megtörtént. Később az oktatást érett-
ségihez kötött felsőfokú képzésé nyilvánították. 
a felsőfokú színházi műszaki vezetőképző ma 
is sikeresen működik, schmidt jános egészen 
2007-ig, 38 évig volt a vezetője.

1972-ben kidolgozta és megszervezte, az 
oKj-ben szereplő színházi díszítő-, zsinóros és 
alsógépkezelő-, hangosító- és világosítótanfo-
lyamok tematikáját, és ezekhez jegyzeteket írt. 

1954-ben még csepelen került első ízben 
kapcsolatba a munkavédelemmel, később a 
művész szakszervezet mellett működő mérnök 
műszaki tanácsba és a munkavédelmi Bizottsá-
gába került, ahol eleinte tag, később mint a bi-
zottság elnöke dolgozott. részt vett az 1972-es 
évben kiadott müBeo (művészeti Balesetelhá-
rító és egészségvédő óvórendszabály) szövegé-
nek megszerkesztésében. 1990-ig rendszeresen 
részt vett a művész szakszervezet által szerve-
zett munkavédelmi továbbképzéseken, első idő-
ben mint hallgató, később mint előadó.

a minisztérium megbízására harmadmagá-
val kidolgozta a 35/1997./Xii.05./ mKm. szá-
mú színházművészeti Biztonsági szabályzatot 
(szBsz) a 93-as munkavédelmi törvény alapján, 
és a müBeó figyelembevételével. a színművé-
szeti egyetemen közel 17 évig tanított tűz- és 
munkavédelmet. munkavédelmi oktatást végez 
színházakban, művelődési intézményeknél.

az 1968-ban megalakult opaKfi színháztech-
nikai szakosztályának egyik alapító tagja, majd 
12 éven keresztül elnöke. a magyar színház-
technikai szövetség örökös tiszteletbeli elnöke. 

1969-től színháztechnikai, 1970-től igazság-
ügyi szakértőként is dolgozik színházi, cirkuszi 
és vidámparki területen. 2012-ben az igazság-
ügy területén végzett 42  éves munkája után 
megkapta az „öröKös tagság” oklevelet.

2006. márciusától a Budapesti és pest me-
gyei mérnöki Kamara tagja. a kamarától kapott 
szakértői engedélye a daruk, emelőberendezé-
sek, emelőszerkezetek és a munkabiztonság 
területére érvényes. a fővárosi és a vidéki szín-
házak többségénél a színpadtechnikai rendsze-
rek biztonságtechnikai ellenőrzését a mai napig 
végzi.

Köszöntjük az első tolnay pál-életműdíjast, 
és jó egészséget kívánunk!

SZERKESZTőSÉG

Tolnay Pál (1891–1985)2

tolnay pál gépész- és közgazdasági mérnök, színháztechnikus, a magyar állami ope-
raház első mérnöke, a magyar színháztechnikai élet kiemelkedő személyisége volt.

gyulafehérváron, 1891. december 28-án született. Budapesten érettségizett, 
majd a műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát 1913-ban. 11 éven keresz-
tül tanított tanársegédként az egyik tanszéken. az első világháborúban négy évig 
katona volt, többszörösen kitüntetett frontharcos a román, szerb, majd az olasz 
fronton, isonzónál. a háború után 1921-re megszerezte a közgazdasági mérnöki 
diplomát is. 1924-től a Wörner és tsa. gépgyár főmérnöke. 

35 éves korában, 1926-ban került kapcsolatba a színházzal. pályázat útján 39 
aspiráns közül nyerte el az állami színházak műszaki főfelügyelője beosztást. az 
operaház és vele közös gazdasági egységként működő Nemzeti színház legmaga-
sabb rangú, egyetlen diplomás műszaki embere volt. feladata az állami tulajdonos 
képviselete és érdekeinek érvényesítése volt. a Nemzeti színház főrendezője, he-
vesi sándor azonnal kiküldte a drezdai staatsoperbe a magyarnál jóval fejlettebb 
színpadtechnikát megtanulni, színházi tapasztalatot szerezni.

hazatérve munkahelye az állami operaház lett, ahol 22 évig dolgozott a magyar opera- és színháztörténet legna-
gyobbjaival: oláh gusztávval, Nádasdy Kálmánnal, márkus lászlóval, hevesi sándorral. részt vett mindkét színház 
valamennyi bemutatójának előkészítésében, bábáskodott az első szegedi, tatai és más szabadtéri előadásoknál. min-
dig újító szelleme szinte kereste a lehetőséget, hogy valamit kitalálhasson, számos eredeti színpadtechnikai megoldás 
fűződik nevéhez: érdekességként az operaházi szobájában szólalt meg először − kísérletképpen − egy hangszóró az 
ügyelői hívással. 1934-ben ő gondolta végig az első „igazi” operabál szervezését és technikáját. Budapest ostroma 
idején neki volt köszönhető, hogy az operaház pincéjébe húzódott több száz művésznek mindig legyen világítása és ivóvize. 

Életének második világháborúja után azonnal biztosította, hogy a kisebb károkat szenvedett operaházban már 1945 márciusában előadást lehessen 
tartani, és nagy erővel dolgozott azon, hogy a súlyosan sérült Nemzeti színház is mielőbb kinyithassa kapuját. Bár munkáját kitüntetésekkel is elismerték, 
de 1948-ban, a rákosi-idők embertelen világában, 57 éves korában hirtelen nyugdíjazták, eltávolították szeretett munkahelyéről.

a megaláztatás sem tudta megtörni, életkedve és színházszeretete változatlan maradt. 1948-tól az akkor alakuló állami tervezőintézeteknél talál munkát 
(Középülettervező iroda, áÉti) gépészeti osztályvezetőként. igazi helyét a Középülettervező vállalatnál találta meg, ahol 60 éves korában, 1951-ben meg-

szervezte a színháztechnikai szakosztályt, amelyet 16 éven át, egészen 1967-ig vezetett. magas kora ellenére hihetetlen 
szellemi és fizikai frissességgel rendelkezett. elsősorban fiatalokkal vette magát körül, hiszen a szorosan vett színház-
technikai tervezés új, korábban nem létezett ágazat volt. Ő volt az első – az építészekkel együtt dolgozó – színházi kon-
zulens. végül 76 éves korában ment végleg nyugdíjba, ekkor már tanítványainak tudta átadni a szakosztályt. Nevéhez 
fűződik 14 hivatásos színház újjáépítése és 79 egyéb művelődési létesítmény tervezése. 1951-től 1970-ig a Bme Építé-
szeti Karán meghívott előadóként oktatott színháztechnikát. Nyugdíjba vonulása után még 92 éves koráig –különböző 
vállalatoknál – szaktanácsadóként tevékenykedett, és az országos műszaki Könyvtárnak dolgozott szakfordítóként.

Külön fejezetet jelent oktatói munkája. már 1930–1948 között előadott az országos színművészeti akadémián és az 
állami mozdulaművész-tanárképzőn, tanított a színművészeti akadémián, később az iparművészeti főiskolán, a műsza-
ki egyetemen, és még több más helyen. sok-sok fiatalban ültette el a színház és a színpad varázslatos műszaki világának 
szeretetét. 

hosszú, termékeny élete során – két egyetemen is – arany-, gyémánt-, vas-, majd rubindiplomát kapott. azután 1985. 
június 2-án az első színházi mérnök, a mester, mindnyájunk pali bácsija 94 éves korában meghalt. idén, 2015. június 
2-án lesz halálának 30. évfordulója.

a most alapított, róla elnevezett díj méltó elégtételt jelentene számára.

2 Bővebben Borsa Miklós: Tolnay Pál emlékére és Szabó-Jilek Iván: A kis nagy ember SZÍNPAD 2005. 2. sz. 33–34. old.
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