
októberben lesz 40 éve, hogy a madách színház kapuján beléptem. Ab-
szolút véletlen volt, egy barátom dolgozott ott, és ő javasolta, hogy én 
is menjek oda. híradásipari szakközépiskolában érettségiztem, és már 
egy éve dolgoztam a kFki-ban, de így szilárdtest-fizikus helyett a ma-
dách színházban lettem világosító. ez az időszakom 1974–1982-ig tartott. 
1982-ben részt vettem a Rock színház alapításában, majd 1989 és 1991 
között újból a madách színházban tevékenykedtem három évig. 

1990-ben alapítottuk meg az önálló cégünket, de egy évig még a ma-
dách kamarában is dolgoztam, amíg megbizonyosodtunk, hogy műkö-
dik-e a cég, illetve, hogy meg lelhet-e élni ebből a tevékenységből. Rövi-
desen kiderült, hogy a cégünk meg tud állni a saját lábán, ennek van most 
az évfordulója, tehát 25 éve színháztechnikai eszközök kereskedelmével 
foglalkozunk. 

Amikor a madách színházban világosítóként dolgoztam, megismer-
kedtem katona imrével, aki a pécsi színháznál volt rendező, és dolgozott 
az egyetemi színpadon működő universitás együttessel is. ők akkoriban 
egy alternatív társulat voltak, ide hívott engem, hogy segítsek a technikai 
feladatok megoldásában, barátságból.

általa kerültem az „ős-Rock színház” evita-előadásába 1980-ban a 
margitszigeten. tíz előadás jogát kaptuk meg a szerzőktől, összeszer-
veződött egy csapat, zenekarral, művészekkel és műszakiakkal. volt egy 

kevés pénz a díszletre és a jelmezekre, de gázsira már nem jutott. sikerrel 
lement a tíz előadás a margitszigeti szabadtéri moziban, és két évvel 
később hivatalos formában is megalakult a Rock színház. ide kért fel mű-
szaki vezetőnek miklós tibor és várkonyi mátyás, ahol később szcenikus 
lettem. erre az állásra nem nagyon pályáztak, mert a társulatnak nem 
volt önálló épülete, és állandó játszási helye sem. tehát a vállalkozásunk 
egy épület nélküli színház volt, ahol az előadások minden technikai kér-
désével foglalkoznom kellett. ez a helyzet nagyon jó iskolát biztosított 
számomra, mert saját erőből próbáltunk mindent megoldani, például lét-
rehoztunk egy díszletkészítő Gmk-t is. 

A sikeres produkcióinkkal rengeteget utaztunk, magyarországon és 
külföldön egyaránt. A lehető legváltozatosabb körülmények között lép-
tünk fel, ez nagyfokú rugalmasságot követelt a színpadtechnikában. egy 
évben két-három hónapot töltöttünk nyugat-európában, így ismerhettük 
meg a magas színvonalú színpadi technikákat. ekkor magyarországon a 
színházak a tAnéRt-en keresztül szerezhették be a szükséges színpad-
technikai felszereléseket. nagyon szűkös választékból, gyenge minőség-
ből lehetett „választani”. mi ezzel szemben nyugat-európai utazásaink 
során láttuk, hogy hol, mit, milyen minőségben lehet vásárolni. A saját 
összegyűjtött napidíjunkból rendszeresen vásároltunk korszerű berende-
zéseket. ezeket használtuk természetesen a magyarországi turnékon is. 
A különböző játszási helyeken látták nálunk a modern felszereléseinket, 
kérték, hogy szerezzünk nekik is. A külföldi kiskereskedőknél beszerzett 
berendezéseket a bizományi áruházon keresztül tudtuk értékesíteni.

így alakult ki lassanként, melléktevékenységként a színházi berendezé-
sekkel való kereskedés. A beszerzett eszközök csomagolásán a kiskeres-
kedők rajta hagyták a nagykereskedők emblémáját pontos cím- és egyéb 
adatokkal. A  következő alkalommal felkerestük a nagykereskedőket. 
innen jutottunk el fokozatosan a gyártókig, így kerültem bele a színház-
technikai eszközök kereskedelmébe. 

A rendszerváltás folyamán a külkereskedelmet is feloldották, ezen idő-
ponttól kezdődően hivatalosan meg lehetett rendelni, bankon keresztül 
ki lehetett fizetni és be lehetett hozatni magyarországra a korszerű be-
rendezéseket. Amikor megalakítottuk a céget, volt egy kis szolgáltatási 
ágazatunk is, világítási és hangtechnikai berendezéseket adtunk kölcsön 
kisebb, alkalmi produkciókhoz. ilyenkor a berendezések működtetéséhez 
a személyzetet is mi biztosítottuk. nemsokára a kereskedelmi tevékeny-
ség olyan méretű lett, hogy a két feladatot nem lehetett együtt végezni, 
akkor a vezetésemmel a kereskedelmi ágat választottuk. így lettünk ke-
reskedelmi cég. A fő profilunk a színpadi világítástechnikai és az ehhez 
kapcsolódó „effekt”-berendezések kereskedelme. 

Jelenleg négy lábon állunk:
Az első a színházak napi igényeinek kielégítése, mondhatni fogyóesz-

közökkel. tehát fényforrások, kábelek, színszűrők, csatlakozók és az 
effektgépekhez szükséges alapanyagok, egyéb alkatrészek árusítása. 
ezeket raktárkészletből azonnal tudjuk biztosítani. A színházi múltamból 
eredően fel tudom mérni, hogy mire van, lehet szüksége egy színháznak, 
és csak ezeket az anyagokat raktározzuk. 

A következő lábunk a beruházások. Amikor egy színház nagyobb érték-
ben vásárol színpadtechnika fejlesztése során, illetve, ha új művelődési 
központ vagy egyéb színjátszási hely épül, akkor a megtervezett eszköz-
parkot kell biztosítani az intézménynek. sok esetben már a tervezésben 
is részt veszünk, akár tanácsadóként, hogy javasoljunk berendezéseket, 
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vagy hogy mi készítsük el a komplett 
fejlesztési tervet. ilyenkor a lehető 
legmodernebb eszközöket választ-
juk ki és javasoljuk felhasználásra.

tehát a tervezés lett a harma-
dik lábunk, mivel egyre nagyobb 
az igény erre az előremutató mun-
kánkra.

A negyedik lábunk pedig az okta-
tás. Az új eszközöket bemutatjuk, használatukat megtanítjuk, és részt 
veszünk a színháztechnikai szakképzésben.

ezen két utóbbi tevékenységünk kiegészítő tevékenység. A cég anya-
gi bázisát a kereskedelem és a nagyberuházások teremtik meg, ez teszi 
lehetővé az oktatást és a tervezési feladatok működtetését. ez a két „ki-
egészítő” tevékenység is szükséges ahhoz, hogy teljes körű szolgáltatást 
tudjunk nyújtani a színházak számára. 

ezen feladatok ellátására összesen hat fő áll rendelkezésre a cégen 
belül. Jerzsa Attila és kolozsi Attila szakmérnökök, német Gábor, aki a 
napi kereskedelmet, és feleségem, molnár zsuzsa, aki a gazdasági és 
pénzügyi ügyeinket intézi. van egy informatikusunk, lenzsér János, aki 
e munka mellett a berendezések kiszállítását is végzi, és vagyok én, a cég 
mindenes vezetője.

A generálkivitelezéseknél alkalmazunk csak alvállalkozókat. egy biz-
tonságot garantáló, megbízható alvállalkozói csapat áll a rendelkezé-
sünkre. kivitelezéseknél csak a felügyeletet, művezetést biztosítjuk. így 
készült el az utóbbi időkben a vigadó és a zeneakadémia felújítása. de 
megemlíthetem korábbi munkáinkat békéscsaba, tatabánya, hódme-
zővásárhely, kaposvár, nagykanizsa Agóráit, a Ram-Colosseumot és a 
mom kulturális központot is.

mi vagyunk a legrégebben meglévő cég, akik a megalapítás óta folya-
matosan színházi technikával foglalkoznak. Az elsődleges szempont a 
kereskedelmi tevékenységünkben az volt, hogy a színházi világítási igé-
nyek kielégítését mindenféle eszközzel, teljes mértékben lefedjük. ezen 
belül kétféle minőséget biztosítunk, vagy ténylegesen professzionális, 
és ezért drágább, illetve  standard, de biztonságos, jól működő beren-
dezéseket, készülékeket kínálunk alacsonyabb árkategóriában, arra az 
esetre, ha a vevőnek nincs elég pénze, tehát ha nincs a csúcstechnikára 
anyagi fedezete. így kínálunk alternatívát, de a legalacsonyabb szinttel 
nem foglalkozunk. széles a palettánk, minden termékünket megbízható, 
stabil cégek gyártják. A legtöbb külföldi partnerünkkel magyarországra 
vonatkozóan kizárólagos kereskedelmi szerződésünk van. biztosítjuk a 
garanciális, szervizelési és javítási hátteret. ebbe beletartozik a működ-
tetés betanítása is.

berendeztünk egy műhelyt, amelyben a szükséges javításokat, karban-
tartásokat el tudjuk végezni. ehhez korszerű szerszámkészlet, géppark, 
egyéb műszaki berendezés és a legkorszerűbb számítástechnikai eszkö-
zök is a rendelkezésünkre állnak. 

színházi produkciók megvalósításában is részt szoktunk venni, példá-

ul a müpA-ban elkészítettük a 
mata hari előadás fénytervét 
és látványkivitelezését, vagy 
székesfehérváron az istván, 
majd szent lászló koronázási 
produkciók hang- és fényter-
vezését, kivitelezését. megter-
veztük, biztosítottuk az esz-
közöket, és részt vettünk az 
előadások lebonyolításában. 

A legfontosabb azonban ki ne maradjon: a feleségem által biztosí-
tott stabil családi háttér és a hűséges kollégák nélkül nem lehetett volna 
mindezt megvalósítani. tehát 25 éves a cégünk, de a legfiatalabb mun-
katársunk munkaviszonya is tíz évnél hosszabb. van olyan kollégám, aki 
már 23 éve, a másik pedig 20 éve van velem, ők adják a cégünk működési 
stabilitását, valamennyi munkatársunk a színház világából érkezett.

2003-ban kért fel schmidt János, hogy a színház- és Filmművészeti 
egyetem színháztechnikus-szcenikus képzésének keretén belül világítás-
technikát és művészi fénytant oktatassak. tanítok azóta is, a mai napig. 
Az új okJ-s szakképzés kialakításánál az egyik szakértője lettem ennek a 
szakmának. Részt vettem a tematika és a szakmai tananyag létrehozásá-
ban, a vizsgakérdések kidolgozásában és a vizsgáztatásban. A legújabb 
képzési rendszerben mint szakmai oktatási szakértő működöm közre. 
telephelyünkön az egyik helyiségben létrehoztunk egy bemutató tanter-
met, ahol valóságos körülmények között lehetőségük van a tanulóknak a 
világítási eszközök megismerésére és azok használatára. A tanfolyamon 
részt vevők számára az írásos oktatási anyagok ingyenesen letölthetők 
a cégünk internetes oldaláról: www.pelyhe.hu. ez a lehetőség nemcsak 
a tanulóknak áll a rendelkezésükre, hanem bárkinek, aki rátalál az olda-
lunkra. ez a tevékenység igen hasznos a cégünknek is, mert nagyon jól 
rálátok a jelenlegi színháztechnikai helyzetre, a területen dolgozó szak-
emberek jelentős részét személyesen is ismerem. Azt szoktam mondani, 
hogy aki ebben a szakmában dolgozik, azzal vagy dolgoztam együtt, vagy 
tanítottam, tanítom, vagy tanítani fogom. tehát azt lehet mondani, hogy 
a cégünk mint „szakmai központ” működik. mindenkit szívesen látunk, 
aki csak érdeklődik, aki új megoldást keres, vagy aki csak beugrik meg-
nézni valamit. tevékenységünkben alapelvünk, hogy mindig rendelkezé-
sére álljunk az érdeklődőknek. 
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