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A színpAd szerkesztőbizott sága még tavaly 
decemberben állapodott  meg arról, hogy ezt a 
jubileumot legméltóbban megünnepelni olyan ta-
nácskozással lehetne, amely a fő szakterületekről 
tartott  előadásokkal bemutatná és népszerűsíte-
né a szakfolyóirat témáinak sokszínűségét.

A szimpózium célja tehát a színháztechnika 
színességének és jövőképének bemutatása volt 
tíz szakmai előadással. Az előadókat arra kér-
tük, lehetőleg adjanak választ arra a kérdésre: 
a várható technikai-társadalmi fejlődés hogyan 
hat a színművészetre?

A rendezvényhez sikerült a bosch Rexroth 
kft . támogatását megnyerni, ennek köszönhe-
tően a szimpózium helyszíne és körülményei 
is igen nívósak voltak. több mint 78 fő regiszt-
rált, és az infl uenzajárvány ellenére eljött ek az 
előadásokat meghallgatni. végül kilenc előadás 
hangzott  el Csányi János igazgató, rendező; 
borsiné Arató éva akusztikus, Götz béla dísz-
lett ervező, böröcz sándor igazgató, bordos 
lászló zsolt 3d-művész, balogh Géza igazgató, 
dr. venczel sándor színigazdász, zoboki Gábor 
ybl-díjas építész és szente béla igazgató részé-
ről. sajnos mikófalvi tamás igazgató betegsége 
miatt  nem tudta előadását megtartani. A legsi-
keresebb előadásokat írásos formában is közöl-
jük a színpAd következő számaiban.

A szimpóziumhoz egy kis kiállítás is kapcso-
lódott  a madách színház előcsarnokában: ki-

állított uk a 10 év alatt  megjelent lapszámokat, 
és a színház és Götz béla jóvoltából néhány 
színpadi kellék teremtett e meg a szakmai han-
gulatot.

Az ünnepség alkalmat adott , hogy megkö-
szönjük a legnagyobb és legkitartóbb hirdető-
inknek a kiadáshoz biztosított  anyagi támoga-
tást, hálánkat borsa miklós: A Dalszínháztól az 
Operaházig nemrég megjelent könyvének egy-
egy példányával fejeztük ki, amelyeket a szerző 
a helyszínen dedikált.

A szerkesztőbizott ság tagjainak sokéves 
munkáját egy-egy névre címkézett  vörösborral 
köszöntük meg. ezután került sor a szerzők 
jelképes díjainak átadására több kategóriában:

a legtöbb cikket írók
kárpáti imre SZÍNPAD Arany Lúdtoll díjat 
nyert, borsa miklós, mikita Gábor, strack 
lőrinc egy-egy SZÍNPAD tollkészletet kapott .

a legjobb cikksorozatokat írók
böröcz sándor SZÍNPAD Arany Lúdtoll díj a 
„Followspot”-sorozatért; simon ott ó, kiss péter 
SZÍNPAD tollkészletet kapott .

a szakterületük mesterei
dr. sirató ildikó SZÍNPAD Arany Lúdtoll díj szín-
háztörténeti cikkeiért; ujházy lászló a hang-
versenytermek története cikkért, hajdú Gábor 
„A dzsungel könyve” hangosításának történeté-
ért SZÍNPAD tollkészletet kapott .

a legérdekesebb cikket írók
Götz béla SZÍNPAD Arany Lúdtoll díj szcenikai 
kritikáiért; Jerzsa Att ila „Gondolatok a korszerű 
színpadvilágításról” c. cikkéért, Farsang áron a 
„Watchout-rendszer a madáchban” c. cikkéért 
SZÍNPAD tollkészletet kapott .

a lap kiadásában nélkülözhetetlen munkát 
végzők
sára ernő SZÍNPAD Arany Lúdtoll díj a lap 
grafi kai arculatának kialakításáért; darnay 
lászló többéves korrektori munkájáért, szar-
vasné molnár ágnes az angol tartalomjegyzé-
kek rendszeres fordításáért kapott  SZÍNPAD 
tollkészletet.

ezúton is szeretném megköszönni mindazok 
segítségét és támogatását, akik munkájukkal 
lehetővé tett ék 2005-től a színpAd folyamatos 
kiadását, és kérem további együtt működésüket! 

SZABó-JILEK IvÁN
főszerkesztő
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A folyóiratunk kiadásának 10. évfordulóját a 
Madách Színház Tolnay Szalonjában nagy sike-
rű szimpóziummal ünnepeltük 2015. március 
12-én.

  Szűcsborus János az MSzTSz elnöke megnyitja a szimpóziumot


