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színházi előadás nem jöhetne létre a színfa-
lak mögött álló műszakiak nélkül. a  területen 
dolgozók összefogására alakult meg a magyar 
színháztechnikai szövetség 2004-ben. a szak-
ma igényének eleget téve az elnökség létrehoz-
ta önálló, negyedévente megjelenő folyóiratát, 
a szíNpaD-ot.

a szíNpaD elsősorban a színházakban dol-
gozó műszaki szakembereknek készül, továbbá 
mindenkinek, aki valamilyen kapcsolatba kerül 
a színháztechnikával. a  szerkesztőség célja a 
magyar színháztechnika színvonalának eme-
lése, az egész szakmát átfogó tájékoztatás, 
a szakma múltjának, jelenének és jövőjének 
bemutatása. a  szíNpaD az egyetlen magyar 
szakfolyóirat, amely dokumentálja az utókor 
számára a hazai színházi létesítmények mű-
szaki állapotát, a színháztechnika mindenkori 
színvonalát, a színművészet és a technika kap-
csolatát.

az újság nem előzmények nélküli, elődje, a 
színháztechnikai fórum 1974-től 28  éven ke-
resztül jelent meg negyedévenként, és szolgálta 
a magyar színházi szakemberek tájékoztatását. 
a két lap közötti kapcsolatot nemcsak a szer-
kesztési elvek, a kitűzött cél és az írások témája 
jelenti, hanem az is, hogy a szíNpaD szerkesz-
tőbizottságában vannak néhányan, akik a szín-
háztechnikai fórumot is szerkesztették.

a szerkesztőbizottság több tagja és a főszer-
kesztő a színháztechnikai fórum első száma 
óta folyamatosan látja el feladatát, és biztosít-
ja a jelenlegi lap eszmei és tartalmi színvonalá-
nak kiegyensúlyozottságát. a szerkesztőség új 
tagjai pedig az állandó megújulást és a válto-
zatosságot segítik elő. a  szerkesztőbizottság-
ban gyakorló színházi szakemberek vannak, 
különböző intézményekhez való tartozásuk 
széles körű témaválasztékot, nagyobb rálátást 
és többszempontú megközelítést biztosít. ez 
jelent garanciát arra, hogy a színháztechnika 
és az üzemeltetés aktuális kérdéseivel foglal-
kozzanak. a  különböző szakterületekről fel-
kért cikkírók szakmájuk elhivatott művelői, és 
feladatukat szakmai tudásuk legjavát nyújtva 
igyekeznek elvégezni. a szerkesztőség az olva-
sókat potenciális munkatársaknak tekinti, és 
széleskörűen igyekszik összegyűjteni az érdek-
lődésükre számot tartó témákat. 

„fehér holló” a magyar színháztechnikáról 
szóló könyv vagy tanulmány. megíratlan a ma-
gyar szcenográfia története, a színházépületek 
műszaki története, a díszlet- és jelmezkivite-
lezés, -tervezés és -készítés története. Nincs 
megfelelő díszlet-, jelmezkritika sem. a legtöbb 
esetben annak is örülhetünk, ha a kritikus egy-
egy színházi előadás elemzésekor nem elégszik 
meg csupán a díszlet- és jelmeztervező nevé-
nek említésével. az utóbbi években nyilván-
valóvá vált, hogy a színpadi tervezőművészet 
magyarországon is önálló, és a legjobb képvi-
selői nemcsak a rendezők alkotótársai, hanem 
a szcenográfiát a képzőművészet színvonalára 
emelték.

az újság alcímében az „előadóművészetek 
technikája” meghatározás jelzi a tematika ki-
terjesztését, a színházakon, művelődési köz-
pontokon túl az egyre fejlődő rendezvények 
technikával is foglalkozik. a művészeti célokat 
jól szolgáló, hatásos fény- és hangtechnika lét-
rehozásához, technikailag megfelelő díszletek 
és jelmezek elkészítéséhez a tervezők part-
nereiként – gyártó, kivitelező és felhasználói 
területen egyaránt – jó szakembergárdára van 
szükség. a  technikákat ismerni nem elég, a 
művészeti felhasználás módját is el kell sajá-
títani. ismerni kell a biztonságos munkavégzés 
törvényi előírásait is. látszólag szűk, de annál 
összetettebb a szakterület, a témaválaszték 

rendkívül gazdag. a  műhelyekben, műtermek-
ben, színházakban és művelődési házakban 
dolgozó, viszonylag nagy létszámú technikai 
személyzet számára az új vagy felújított létesít-
mények, a technikai újdonságok bemutatása és 
az új műszaki megoldások ismertetése fontos 
törekvése a szerkesztőknek. 

az egyetlen magyar nyelvű szaklap eddig 
megjelent évfolyamait áttekintve, tartalmi 
szempontból a lap több nagyobb egységre és 
ezeken belül állandó rovatokra osztható. Nem 
minden rovat kap helyet feltétlenül minden 
számban. a rovatok terjedelme és megjelenése, 
természetesen, az aktuális témaválasztáshoz 
igazodik. rendszeresen jelennek meg a hazai és 
külföldi hírek a magyar és az oistat nemzetkö-
zi színháztechnikai szervezet eseményeiről is. 

a lap fennállásának egy évtizede alatt je-
lentős tartalmi gazdagodás figyelhető meg. az 
újság a színházi műszakiak tevékenységének 
tükre, amely pontosan tájékoztat a szakma ki-
válóságairól, minden szakmai eseményről vagy 
újszerű technikai megoldásokról. olyan szak-
mai kérdéseket tárgyal, amelyek támogatják a 
színháztechnikai kultúra fejlődését, gyakorlati 
és elméleti problémák megoldását. a publikáci-
ók tartós érdeklődésre tartanak számot, később 
is elővehetők, tanulmányozhatók és az oktatás-
ban felhasználhatók. a  megjelent lapszámok 
a magyar színháztechnika történetének doku-
mentumai.
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a lapot a szövetség adja ki. a  lapkiadás, 
melynek motorja a főszerkesztő, külső támoga-
tás nélkül hosszú éveken át nyereséges tudott 
lenni. a kiadás költségeit zömében a hirdetések 
fedezik, azonban a gazdasági válság a szakkivi-
telezőket is érintette, több jelentős szakcég is 
megszűnt, a hirdetések száma és mérete csök-
kent. ezért az utolsó két évben – a csökkentett 
kiadási költségek ellenére is – a kiadás veszte-
séggel zárt. ezt 2013-ban a NKa 800 ezer ft-
os támogatása kompenzálta. hiába csökkent a 
lap önköltsége, az eladási ár nem emelkedett. 
már évek óta változatlan. az utóbbi években 
az msztsz rendszeresen pályázik támogatások 
elnyerésére, de eddig ez csak egy alkalommal 
sikerült.

a lap jövője az elmúlt 10 év munkáján és 
tapasztalatain alapszik. Bár már most is elér-
hetők és olvashatók a szövetség honlapján a 
szíNpaD egyes számai, a keresővel név sze-
rint is könnyen meg lehet találni a témákat. 
az internet népszerűsége egyre inkább sür-
geti a szaklap elektronikus formában történő 
kiadását is, amelyre mind több példát látunk 
a külföldi társlapok között. Nem halogatható 
feladat a szerkesztőbizottságba fiatal szakem-
berek bevonása sem. gondoskodni kell arról, 
hogy a következő generáció át tudja venni a 
„stafétabotot” és folytassa a lap kiadásának 
munkáját. profi módon szét kell választani az 
elkülöníthető feladatokat: lapterjesztés, hirde-
tések szervezése, ehhez hatékony munkatársa-
kat keresünk.

többször felmerült már a lap nyilvános ter-
jesztésének kérdése, mert joggal feltételezhető, 
hogy a színházszerető nézők körében is lenne 
érdeklődés a kulisszák mögötti világ iránt. azon-
ban a színházakat ehhez – megfelelő apparátus 
hiányában – nem sikerült megnyerni, a hírlap-
terjesztő megbízása pedig csak sokkal nagyobb 
eladott példányszám esetén lenne kifizetődő.

az olvasók, illetőleg a terjesztők visszajelzé-
se alapján mondhatjuk, hogy a színes, olvasmá-
nyos szerkesztés és a kitűnő nyomdatechnikai 
megvalósítás szép kiadványt ad az olvasók ke-
zébe. a tördelést és a grafikai munkákat – kez-
dettől fogva – sára ernő grafikai műterme végzi, 
és lusztig tibor munkáját dicséri. a  nyomdai 
előállítás már jó ideje a Demax művek Kft. 
egyenletes, minőségi munkáját tükrözi.

a színvonalas, sok információt tartalmazó, 
megvalósult színházi előadásokat és épülete-
ket bemutató szakfolyóirat a szövetség tagjai 
és a pártoló tagok számára ingyenes, terjeszté-
se előfizetéssel történik. a  terjesztés bővítése 
azonban állandó feladatot jelent.

a magyar színháztechnikai szövetség mél-
tán lehet büszke a kiadványára.
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