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a vígszínház nagyrekonstrukciós munkálatai 
1993. júliustól 1994. augusztus 31-ig tartottak.

egy bő év állt rendelkezésre az épület, néző-
tér, előcsarnokok, épületgépészet, fűtés, majd a 
színpadtechnika alsó-, felsőgépezet, világítás és 
a hangtechnika felújítására is. 

a színpad függönygarnitúráinak cseréjére 
már alig-alig maradt idő. úgy, hogy a kivitelezést 
vezető mérnökök a mi (színpadi szakemberek) 
segítségünket kérték, hogy ez a munka is meg-
felelő színvonalon és kivitelezéssel készüljön el. 
utoljára maradt a függönygarnitúrák beszerzése, 
megvarrása. Nagyszerű, anyagában impregnált 
fekete és kék bársonygarnitúrát sikerült varrat-
nunk, s természetesen, ami a legfontosabb, az 
előfüggöny is rekordgyorsasággal elkészült.

az előfüggöny többek között egy neoklasszi-
cista nézőterű színház egyik éke, mert a néző azt 
szemlélgeti az előadás kezdéséig. sajnos az idő rö-
vidsége miatt a textilek varrását több kárpitoscég-
nek kellett kiadnunk. az előfüggöny nem sikerült 
úgy, ahogy szerettük volna. a nagyon szép anyag 
raffolva, aranyrojt nélkül került felszerelésre. sze-
zonzáráskor, nyáron azonnal szétszedettem az 
előfüggönyt, és fehér miklós díszlettervezővel 
(aki már sajnos nincs közöttünk, de évtizedeken 
keresztül a díszlettervezés doyenje volt) megbe-
széltük, hogy korrekt, szakszerű összevarrás után 
a függöny alsó részét arany paszományokkal és 
rojttal díszítjük. ez sikerült is, és 2014-ig ez a füg-
göny volt a vígszínház előfüggönye.

2009-ben a 15 éves előfüggöny már nagyon 
elhasználódott a komoly igénybevételek miatt. 
az anyag elfáradt, itt-ott szakadozott, az arany 

rojtok kibomlottak, állandó javításra szorultak, 
úgyhogy a művészeti és gazdasági igazgatóság 
engedélyt adott egy új függöny megrendelésére 
és készítésére.

a gépbér színpad Kft. vezetőjét, fűzy gábort 
kerestem meg egy új függöny kalkulációjának 
elkészítésére és a munka előkészítésére. fűzy 
gábor azonnal megszervezte az előfüggöny el-
készítésével kapcsolatos valamennyi anyag be-
szerzését és a munka elvégzésével kapcsolatos 
teendőket. De sajnos adminisztrációs és anyagi 

problémák miatt kifutottunk az időből, úgyhogy 
a bayreuthi előfüggönycsere meghiúsult. Éveken 
keresztül toldozva-foltozva, varrva, ragasztva a 
régi függönnyel kellett dolgoznunk, mígnem 2014 
kora tavaszán engedélyt kaptam az új előfüg-
göny készíttetésére.

fűzy gáborral részletesen megbeszéltem a 
dolgot, pontos tervet készítettünk a függöny 

méretéről, milyenségéről, paszományokról és a 
rojtokról. a legnagyobb problémát a gépbér szín-
pad cégnek a paszományok és a rojtok beszerzése 
jelentette, de néhány hét alatt ezt is megoldották, 
találtak egy olyan céget, amelyik speciálisan ezek-
kel a kellékekkel foglalkozik. a gépbér színpad 
műhelyében elkészült a függöny varrása, az arany 
paszományokat és a rojtokat is ott dolgozták 
rá. a bayreuthi függöny ívét már itt a színpadon 
szerkesztettük ki, és a húzó- és terelőkarikák fel-
varrása is itt történt. ezután már csak be kellett 
akasztani, és 20 év után elkészült, azt hiszem, az 
ország legszebb kiállítású bayreuthi előfüggönye.

Nagyon büszke vagyok rá! Köszönet fűzy gá-
bornak és az ő jobbkezének Karasz Katalinnak, 
akik  összefogták a csapatot, és a kárpitosmű-
helyüknek, az ott dolgozó hölgyeknek, uraknak, 
akik odafigyeléssel, szakszerűen, kiválóan látták 
el feladatukat.
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amikor 2005-ben Budapesten megnyitották a 
művészetek palotáját, az volt az életre hívók 
célja, hogy a hazai és európai művészeti hagyo-
mányok tiszteletben tartásával az új művészeti 
irányokat és irányzatokat mutassa be közérte-
tően mind az ínyenc, mind a szélesebb közön-
ség számára. a magas szintű élményhez viszont 
nemcsak a jó színpadi produkció tartozik hoz-
zá, de a gyönyörűen és akusztikai szempontból 
igényesen kialakított építészeti környezet, vala-
mint a legmagasabb minőségű hang- és világí-

tástechnikai berendezések is elengedhetetlen 
feltételek.

Éppen ezért nem lepte meg túlságosan a 
szakmát, amikor a múlt év októberében a mű-
vészetek palotájának technikai kelléktára egy 
Digico sD10 digitális hangkeverő pulttal gaz-
dagodott.

hogy miért éppen erre esett a választás?
talán közhely lenne azt írni, hogy a legjobbat 

akarták, pedig tényleg így volt. a müpa hang-
technikusai szabadúszóként, a nyári fesztiválok 
alkalmával már bőven szereztek tapasztalatot 
Digico-fronton, leginkább az sD8-as pultok-
kal, amit nagyon szerettek használni könnyű 

kezelhetősége miatt. ezt a jó tapasztalatot 
erősítette a topkategóriás pultok tényszerű ösz-
szehasonlítása, amiből egyértelműen a Digico 
sD10 szállt ki győztesen. a bemeneti és kime-
neti csatornák száma megkérdőjelezhetetlenül 
felülmúlt mindent, nem beszélve a rider ké-
pességéről. a  pultot egyébként a Bartók Béla 
Nemzeti hangversenyteremben használják, a 
technikai személyzet tagjai pedig egytől egyig 
örülnek a választásnak, hiszen a meyer sound 
fronthangrendszerrel együtt most már tényleg 
prémiumkategóriás hangfelszerelést tudhatnak 
a művészetek palotájában.
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