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A színházi pályafutásom 1994-ben, 20 éves 
koromban kezdődött sopronban, a petőfi szín-
házban, ahová egy újsághirdetésre jelentkezve 
kerültem világosítónak. mikó istván volt a szín-
ház igazgatója, és bihámi béla volt a főmérnök. 
dolgozott ott akkoriban egy nagyon kedves, 
édes ember – sajnos azóta már nincs közöttünk 
–, horváth Géza, ő vett a „szárnyai alá”, ő pá-
tyolgatott. két és fél év múlva kineveztek fővi-
lágosítónak. Fiatalnak tartottam magam ehhez 
a feladathoz, hiszen még nem voltam 23 éves, 
de bizalmat kaptam és önállóan dolgozhattam. 
nagyon jó iskola volt, mert sopronban a kő-
színház mellett volt egy kis kamaraszínház, és a 
nyári időszakban a Fertőrákosi barlangszínház 
is. tehát a kis kamaraelőadásoktól kezdve a na-
gyobb drámákon, a musicaleken át a nagy ope-
rákig mindenbe bele lehetett kóstolni. nagyon 
változatos volt a feladatom, és így töltöttem el 
itt tíz évet, amely időszak alatt több igazgatója 
is volt a színháznak.

ezt követően azonban úgy alakultak a dolgok, 
hogy bár nagyon szerettem a munkámat, úgy 
döntöttem, hogy vége, ennyi volt, elhagytam a 
színházat. Amikor meghoztam a döntésemet, és 
azon gondolkodtam, hogy most hogyan tovább, 
egyszer csak megszólalt a telefonom: Csóti 
József, a budapesti Radnóti miklós színház gaz-
dasági igazgatója hívott. Fővilágosítót kerestek, 
rám gondoltak. Felutaztam budapestre, beszél-
gettünk bálint András igazgatóval, így kerültem 
a Radnóti színházhoz. utólag kérdeztem meg 
Csóti Józsefet, hogy miért éppen engem hív-
tak a színházhoz? Azt válaszolta, hogy móray 

ernőt – aki a vígszínház világítási felügyelője 
volt, és sokat világított a Radnóti színházban, 
illetve sopronban – kérdezték meg, hogy kit ja-
vasol, ő engem ajánlott. nagyon sokat tanultam 
tőle, komolyan törődött velem, felismerte azt, 
hogy nekem ezzel kell foglakoznom. 

ez az egyik oldala a dolognak, a másik pedig 
az, hogy a Radnóti miklós színháznak és a sop-
roni petőfi színháznak voltak közös produkciói, 
tehát az ismeretségünk innen is származik. mi-
vel valló péter többször rendezett sopronban, 
ő is jól ismert engem, így nem voltam teljesen 
idegen a színház számára. Azóta 11 év telt el, és 
itt nagyon jól érzem magam. miután budapest-
re kerültem, elvégeztem a színház- és Filmmű-
vészeti egyetemen a felsőfokú színházi műszaki 
vezetőképző szakot, és világítástechnikusi és 
szcenikusi képesítést szereztem 2007-ben, illet-
ve 2008-ban.

A fővilágosítói feladatomhoz tartozik a vilá-
gosító tár munkarendjének beosztásán át az 
elektromos rendszerek felügyelete, az eszkö-
zök karbantartása, javítása, javíttatása, javas-
lattevés a fejlesztésekre. Amikor idekerültem, 
a színház elektromos hálózata és szcenikai 
rendszere nem volt túl jó állapotban. A hetve-
nes-nyolcvanas évekből származó hálózatra és 
a berendezésekre nagyon ráfért a csere, illetve 
a felújítás. szerencsére az évek folyamán volt 
rá lehetőségünk, hogy az elektromos rendszert 
több lépcsőben felújítsuk. A  berendezések 
nagy részét kicseréltük, és újraépítettük szin-
te az egész elektromos hálózatot. megújult a 
fényvetőpark nagy része, többségbe kerültek a 
profillámpák, színváltóból is lett jó pár. később 
a színház nézőterének átalakításánál, a világí-
tás kialakításában a kezdetektől részt vettem. 

A Radnóti színházban általában szabadkezet 
kapok egy-egy színdarab világításának elkészí-

tésére, de vannak olyan rendezők vagy díszlet-
tervezők, akiknek konkrét elképzeléseik van-
nak, és azok megvalósítását várják el tőlünk. 
valló péterrel nagyon szeretek dolgozni, vele 
találom meg legkönnyebben a közös hangot. 
nagyszerűen tudja közölni, hogy mit akar, mit 
szeretne látni a színpadon, de az egyéb ötlete-
ket is szívesen fogadja. vele mindig igazi pár-
beszéden alapszik a közös munka. A díszletter-
vezők is alakítják a világítást, hiszen a világítás 
a színpadkép szerves része. vannak tervezők, 
akik tevékenyen részt vesznek a világítás kiala-
kításában, és vannak, akik rám bízzák a feladat 
megoldását. 

színházunkban évadonként négy bemutató 
van. általában drámákból, irodalmi színművek-
ből, vígjátékokból áll a repertoárunk, de van 
gyerekdarabunk, és zenés előadásunk is. Az új 
bemutatóknál már a díszlettervek alapján el-
kezdünk foglalkozni a világítással. ilyenkor tud-
juk meg, hogy mit kér a rendező vagy a terve-
ző, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a 
díszletgyártással egy időben el kell kezdenünk. 
nagyon fontos, hogy ha valami egyedi dolgot 
kell megvalósítani, akkor azt időben elkészítsük 
vagy beszerezzük. mire a próbafolyamat odáig 
eljut, hogy – a bemutató előtt kb. két héttel – 
a színpadon a végleges díszletben próbálnak, 
erre az időpontra általában már mi is pontosan 
tudjuk, hogy milyen világításra van szükség, 
és azt hogyan fogjuk megvalósítani. A  bemu-
tató után, archiválási céllal a fényvetők min-
den egyes beállítási pozícióját lefényképezem, 
ezeket a digitális képeket rendszerezem, és a 
tárban használt tabletekre feltöltöm. A világo-
sító tár négy főállású munkatárssal és néhány 
alkalmi kisegítővel dolgozik. minden világosító 
használ egy ilyen tabletet, amelyről pontosan 
be tudja állítani a teljes repertoár összes világí-
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Bemutatjuk 
Baumgartner 
Sándort, 
a Radnóti Miklós Színház
fővilágosítóját

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere nemzeti ünnepünk alkal-
mából állami kitüntetéseket adott át 
2015. március 13-án a Pesti Vigadóban. 
Példaértékű munkájáért Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés-
ben részesült Baumgartner Sándor, 
a Radnóti Miklós Színház fővilágosítója. 
Ebből az alkalomból beszélgetünk 
a kitüntetettel.
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tási pozícióját. ez a megoldás nagyon megköny-
nyíti és részben meg is gyorsítja a napi munkát, 
biztosítja, hogy az előadásokon egyformán mű-
ködjön a világítás. 

Az egyik kedvenc előadásom a 2010-ben be-
mutatott iszaak babel: Alkony című műve, ame-
lyet valló péter rendezett. A színpadképnek volt 
egy nagyon különös, chagalli világa. A díszlet-
nél és a világításnál arra kellett törekedni, hogy 
úgy nézzen ki, mint egy Chagall-festmény. na-
gyon érdekes feladat volt. Amikor készültünk 
a produkcióra, egy Chagall-album felett ültünk 
valló péterrel, és arról beszélgettünk, hogy mi-
ért ilyen ferde a mennyezet, vagy miért van így 
megcsúszva az oldalfal, miért olyan különösek 
a színek, és ebből ő mit szeretne látni a szín-
padon. úgy gondolom, hogy sikerült megvalósí-
tani az elképzeléseit, például led-ek voltak az 
imakönyvekben, és amikor imádkoztak, akkor 
a könyvekből jött a színészek arcára a fény. Az 
asztal élében is voltak led-ek, szóval ez egy kü-
lönleges kaland volt számomra. 

egy hivatalos levélből tudtam meg, hogy 
felterjesztettek állami kitüntetésre. behoztam 
a levelet bálint András igazgatónak, kértem, 
hogy magyarázza meg. mondta, hogy többször 
felterjesztett már kitüntetésre, és úgy tűnik, 
hogy az idén elfogadták. Fogadd el! – mondta. 
elfogadtam, és március 13-án a vigadóban át-
vehettem a kitüntetést. nagyon jólesett, szíve-
sen vettem a gratulációkat, amelyeket ezúton 
is köszönök. örülök a szakma nevében is, hi-
szen egyre inkább el kellene ismerni a színházi 
műszaki munkát, mert nagyon sok ember ren-
geteg kreatív energiája van az előadásokban. 
számomra a lényeg abban van, hogy szeretem 
a munkámat, és örömmel teszem, amit teszek, 
csak a végeredmény érdekel. örülök, hogy a 
bennem levő energiát át tudom adni az előadá-
sok megszületéséhez, illetve amikor az elképze-
léseimet meg tudom valósítani.

már több mint tíz éve budapesten élek, de 
azért azt gondolom, hogy mindig soproni ma-
radok. A színházban ismertem meg a páromat, 
van egy négyéves kisfiunk. A színházi elfoglalt-
ságom mellett igyekszem minél több időt velük 
tölteni. Ahogy egy ismerősünk mondta: „Az 
elismerés a különleges munkarendet toleráló 
családnak is jár.” köszönöm nekik, hogy támo-
gatnak és szeretnek.

Köszönöm a beszélgetést, kitüntetéséhez 
gratulálok, további munkájához sok sikert kí-
vánok a szerkesztőség és a magam nevében!

KÁRPÁTI IMRE

  Jelenetek Iszaak Babel: Alkony című előadásból


