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Honnan ered a lányoknál szokatlan 
műszaki érdeklődésed?

szerencsés adottság, van egy gépészmérnök 
édesapám, aki a racional mérnöki irodában 
dolgozott mint vezető tervező. így már gyer-
mekkoromtól kezdve figyelhettem az összes 
színházi munkáját a Vígszínház felújításától a 
nemzeti színház építéséig. már amikor az álta-
lános iskolában megkérdezték, hogy mi leszek, 
mondtam, hogy gépészmérnök. 

Aztán valóban így alakult, hogy a két fiútest-
véremtől eltérően ezt az utat választottam. Az 
iskola után – gyakran éjszaka is – elmentem 
édesapámmal a színházi építkezésekre, beül-
tem egy sarokba, és figyeltem színpadgépeze-
tek beszerelését. 

Korán kezdtél ismerkedni ezekkel a 
dolgokkal, ez a továbbtanulásodat is 
meghatározhatta…

A Budapesti műszaki egyetem gépészmérnöki 
karán gépgyártás-technológia és géptervezés 
szakon végeztem. A  géptervezés érdekelt job-
ban, de ehhez ismerni kell a gyártástechnológi-
át is. A diplomamunkám egy forgószínpad haj-
tásrendszerének a tervezése volt. Akkor készült 
a szegedi kamaraszínházba egy forgószínpad, 
és azt követtem le.

Az egyetem elvégzése után mindjárt a raci-
onal mérnöki irodában kezdtem dolgozni. Az 
utolsó egyetemi éveimben épült a nemzeti szín-
ház, 2000–2002-ben már elég sokat voltam ott 
– leendő gépészmérnökként – éjszakánként 
édesapámmal a 72 süllyedő beszerelésénél. 

még nem végeztem el az egyetemet, amikor 
megtudtam, hogy a színház- és Filmművészeti 
egyetemen van színházi felsőfokú műszaki kép-
zés. miután ez csak kétévente indult, így 2005-
ben kezdtem és a hároméves – színpadszceni-
kus – tanfolyamot végeztem el. 

Meddig voltál gépésztervező a racio-
nalban?

2008-ig, utána pár évig szabadúszó voltam, 
több színház, művelődési ház felújításánál dol-
goztam együtt strack lőrinccel és másokkal. 
Utána megszületett a kisfiam, akkor kivettem 
másfél évet, bár még a kórházban is nálam volt 
a laptop. Amikor másfél éves lett a kisfiam, ak-
kor hívott fel schmidt tanár úr, hogy a józsef 
Attila színházba műszaki vezetőt, főmérnököt 
keresnek. így csöppentem bele…

A párod is szakmabeli?

igen, a racionalban ismertem meg, ott karban-
tartás- és szerelésvezető volt, a telepítéseket ő 
irányította. A nemzeti színházban a színpadgé-
pezetek működést felügyelte minden előadás-
nál, egészen addig, amíg Alföldi jött, akkor 
megszüntették ott ezt a státuszt. Azután saját 
vállalkozásban sok színházban irányította a 
karbantartást. most – schmidt tanár úr aján-
lására – ő került a józsef Attilába a helyemre.

Két színházban dolgozó szülővel a gye-
rek ellátása nem egyszerű feladat…

szerencsére vannak nagyszülők, akik segítenek 
és örülnek is, hogy az unokával lehetnek. e nél-
kül a háttér nélkül nem menne. ez 24 órás fel-
adat, de ahogy nő a kicsi, talán úgy könnyebb 
lesz vele, és már néha a színházba is belátogat.

Tehát 2011-ben bekerültél a józsef 
Attila Színházba. Ott hogy tetszett a 
viszonylag nyugodt tervezői munka 
után a hektikus színházi világ?

nagyon tetszett ez a mozgalmas, elég sűrű élet. 
Volt mit tanulnom. mint főmérnöknek a tárak 
irányítása, a műszak időbeosztása, a díszletek 

színpadra állítása – ez szcenikusi feladat –, meg 
aztán a háznak az üzemeltetése is rám hárult. 
sokkolt, hogy milyen rossz műszaki állapotban 
volt az épület érkezésemkor. mostanra már él-
hető, jelentős változásokon ment át a színház, 
nemcsák károlynak sikerült azokat az embere-
ket megszólítani, akik pénzt tudtak juttatni a 
háznak. Az irodaépület megújult, a színpad új 
padlót kapott, a gépek karbantartását rendbe 
tettük a színpadon, a nézőtéren a széteső szé-
keket ki tudtuk cserélni, új tetőszigetelés, új 
nyílászárók, új hőközpont került a házba. Az 
épület energiafogyasztása közel felére lecsök-
kent. idén az előcsarnok újul meg teljesen. 
nagy szerencsém volt, hogy ezzel is foglalkoz-
hattam, nemcsak a színpadi dolgokkal. A  ház 
felújításai tényleg jól sikerültek. 

Ha jól emlékszem, korábban nem volt 
szétválasztva a lakóháztól a színház 
energiaellátása. 

Azt hiszem, ’84 körül már leválasztották az épü-
letgépészeti rendszereket. odakerülésemkor 
már teljesen független volt a színház fűtése, 
víz- és elektromos hálózata, de minden elég 
rossz állapotban. elektromosan az irodaépület 
már felújításra került, idén nyáron a színpad 
elektromos ellátása kerül sorra, hogy üzembiz-
tos legyen. rengeteg rajzot találtam az épület-
ről, de legtöbbször nem találkoztak a valóság-
gal. újból fel kellett térképezni az egész házat.

vezetőként hogy jöttél ki az emberekkel?

Az nehéz feladat volt, de az volt a szerencsém, 
hogy jó szakembergárda volt a színházban, 
akikkel elég hamar megtaláltam a hangot, és 
nagyon jó együttműködést sikerült elérnem. 
Amikor nemcsák károly odakerült igazgatónak, 
meg kellett felezni a műszaki létszámot. Az el-
múlt négy év alatt lassan, ha nem is teljesen, de 

BEMuTATjuK

Egy sikeres nő a pályán
Beszélgetés Tompai Zsuzsával

A Madách Színház újonnan kinevezett színházi mér-
nökével beszélgetek, aki fiatal kora ellenére igen szép és 
ígéretes pályát futott be: színpadgépészeti tervezőből 
először a József Attila Színházban, majd most a Madách 
Színházban lett  színházi mérnök.
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vissza tudtuk bővítetni. korábban a fél műszak-
kal nem volt egyszerű ugyanazt a repertoárt 
üzemeltetni, ami előtte volt. kisebb zökkenők-
kel természetesen, de sikerült az embereknek 
jól megoldaniuk a feladatot. 

A kis létszámmal hogy sikerült a mű-
szakiak munkaidejét beosztani, hiszen 
az emberek nem napi nyolc órában 
dolgoznak? A túlórák kezelése minden 
színházban nagy gond.

nagyjából be tudtunk tartani minden előírást. 
A józsef Attilában hat hónapos munkaidőkeret 
van, amely nagyobb mozgásteret biztosít. éjsza-
kai bontást nem engedtünk, ezért – ezt a rende-
zők nehezen értették meg – nem mindig tudtuk 
a próbát 10 órakor elkezdeni. A kis létszámmal 
is úgy állítottuk össze a munkamenetet, hogy 
lehetőleg ne legyen túl sok túlóra. elvett szabad-

napok nem nagyon voltak. A  hat hónapot úgy 
alakítottuk ki, hogy az egyik a nyár első felét 
tartalmazta, míg a másik a nyár másik felét. Az 
elvett szabadnapokat és szabadságokat így tud-
tuk kiadni. Voltak persze olyanok, akik a bemu-
tatók előtt, a főpróba hetében egymás után több 
napon keresztül bent voltak, főleg a tárvezetők, 
mert nekik végig ott kell lenniük, ezt sajnos nem 
lehet kiküszöbölni. ez nagyon nehéz feladat sze-
rintem minden színházban. teljesen törvényes 
keretek között nem is nagyon lehet megoldani.

most, a már bővített a létszámmal, nem volt 
mérvadó túlóra, a féléves elszámolásból telje-
sen jól jöttünk ki. 

A gazdasági igazgató mennyire volt 
partner ehhez?

Abszolút partner volt. szabó ibolya, a gaz-
dasági igazgató nem sokkal az odakerülésem 
után – színházi tapasztalat nélkül – érkezett, 
de az volt a szerencsém, hogy befogadó volt. 
A színház 2011-ben kapott egy 120 millió forin-
tos kölcsönt a fővárostól, amiből az adósság-
állományát kifizette. A kölcsönt évente sikerült 
törleszteni. emellett a színház vezetése minden 
évben önerőből jelentős felújításokat végzett 
az épületen. ezt méltányolva, és természetesen 
nemcsák károly munkájának köszönhetően to-
vábbi 250  millió forintos támogatást kapott a 
ház, így kerülhetett sor a már korábban említett 
nagyobb felújításokra. A színháznak szerencsé-
re jelenleg nincs anyagi problémája.

Ez nagy dolog, hogy volt erre lehetőség…

ez főként az igazgatónak köszönhető, aki 
szerencsére mindig megtalálta a megfelelő 
támogatót, folyamatosan invitálta a fővárosi 
képviselőket – pártállásuktól függetlenül – a 

  A József Attila Színház felújított nézőtere

  A forgószínpadkocsi szerelése

  A Nemzeti Színház süllyedői 
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színházba, hogy nézzék meg a darabokat, és 
azt is, hogy hogyan élünk. ha valaki fölszólalt 
a közgyűlésben a színház támogatása ellen, azt 
meghívta a színházba. A képviselő eljött, és lát-
ta, hogy valóban arra kérjük a pénz, hogy javít-
sunk a ház állagán. Az egyik ilyen alkalommal 
– mikor képviselők voltak nálunk – a szünetben 
leszakadt az egyik öltözőnek a mennyezetéről a 
vakolat. Volt nagy riadalom, szerencsére senki 
nem volt benn az öltözőben, de jó lökést adott 
a ház rendbetételéhez. 

A díszlettervezőkkel, rendezőkkel mi-
lyen kapcsolatot sikerült kialakítanod?

szerencsémre mindenkivel nagyon jót. Az első 
díszletet – amikor odakerültem – götz Béla ter-
vezte, aminek nagyon örültem, mert nagy lehe-
tőség volt a szakma nagyjaitól tanulni. mindig 
részt is vettem a díszletek színpadra állításában, 
már csak azért is, hogy okuljak belőle. nyomon 
követtem az összes darabot, ennek örültek és 
segítségként értékelték. sok pozitív visszajel-
zést kaptam. szlávik istvánnal, mira jánossal is 
jól tudtunk együtt dolgozni. székely lászlónak 
szintén kiváló díszletei vannak, és pontosan ki-
dolgozza a részleteket is, tőle is sokat tanultam.

Főleg a fiatalabb tervezőktől kapunk sokszor 
csak egy látványtervet, mondván, ez a díszlet. 
ezért örültem például götz Bélának, akinél min-
den az utolsó szögig meg van tervezve, rajzolva. 
székely lászlónak is ugyanilyen kidolgozottak a 
tervei, minden ki van találva.

Ez a régi iskola…

igen, szerintem ez hiányzik. találkoztam olyan 
díszlettervezővel is, aki rajzot sem tud nagyon 
olvasni. Volt dolgom olyan, nagyon fiatal díszlet-
tervezővel – végül be sem lett mutatva a darab 
– aki több szobát egy síkban, egymás mögé he-
lyezett el. próbáltam rávenni, hogy legalább – mi-
után van lejtőnk – tegyük fel lejtőre, ha már így 
szeretné, vagy használja a forgószínpadot. nem 
lehetett meggyőzni. mikor már fenn volt a szín-
padon, akkor se látta, hogy ez nem fog működni.

másrészt a tervezők, rendezők gyakran nem 
veszik figyelembe az anyagi korlátokat. hallot-
tam már olyat, hogy külföldön a nem használt, 
de legyártatott díszlet árát levonták a terve-
ző gázsijából. Valószínű, hogy ez célravezető. 
A művészi szabadságot szerintem sokszor ösz-
szetévesztik a szabadossággal. egy műszaki 
ember számára az nehezen érthető, hogy vala-
milyen elképzelést ne lehessen pontosan előre 
megtervezni még a gyártás előtt.

A rendezőkkel, nem mondom, voltak néha 
súrlódások, mert ugye mindig vannak a művé-
szi elképzelés és a műszaki megvalósíthatóság 
között ellentmondások. de azokat általában át 
tudtuk hidalni.

Mindig az a kérdés, hogy a rendezők 
mennyire fogadják el egyenrangú alko-
tópartnernek a műszaki vezetőt. néha 
nem veszik emberszámba a műszakot. 

igen, megpróbálják. sokszor nem szerettek, 
mert mindig tiltakoztam az ellen, ha valami 
olyan művészi elgondolást szerettek volna, ami 
ebben a színházban műszakilag vagy emberileg 
nem volt megoldható, vagy túl drága lett volna. 
tudtuk, hogy milyen keretek között tudunk mo-
zogni, és ezt általában – ha nem is könnyen – de 
elfogadták. így nem volt komoly konfliktusom 
egyik rendezővel se. 

Verebes istvánnal volt egy darab, ahol nem 
igazán értettünk egyet. A darabban a republic 
zenekar játszik, és ő két oldalra ültette ki a ze-
nekart. próbáltam nála elérni, hogy ne válassza 
szét a zenekart, akik mindig egymás mellett ze-
nélnek, mert nem fogják hallani, látni egymást, 
ahogy megszokták. legalább a zongoristát 
tegyük középre. kizárt dolog – mondta, úgy 
legyen, ahogy én akarom. jó, megbeszéltük. 
A józsef Attilában egy nagyon jó hangmérnök 
dolgozik, aki megoldotta ezt a helyzetet: a ze-
nészek külön fülmonitorokkal tudják egymással 
tartani a kapcsolatot. Az első próba után jött 
istván, hogy az jutott eszébe, mi lenne, ha kö-
zépre ültetnénk be a zongoristát. mondtam, 
istván, az van, amit akartál, oda kérted őket, 
ott fognak ülni. nem vesztünk össze, azóta is 
szinte baráti kapcsolatban vagyunk. 

általában mindent meg lehet beszélni. lehet, 
hogy eddig szerencsém volt, nem voltak olyan 
nagy kérések és elfogadták azt, ha valamit nem 
tudtunk megoldani. például Csiszár imre az 
úrhatnám polgárban egy liftet szeretett volna 
emelgetni, úgy, hogy benne áll Blaskó péter. 
mondtam, ez kizárt dolog, mert őt a trégerrel 
nem fogjuk emelni. egy sötét liftről beszélünk, 

ezért oldjuk meg úgy, hogy Blaskó fölmegy, és 
fenn visszaszáll a kireteszelt liftbe. minden 
voltam egy darabig, aztán a végén megértette, 
hogy nincs olyan berendezésünk, ami ember 
emelésére alkalmas. majdnem fel kellett hív-
nom a madách színházat, hogy ők engednék-e? 
de erre már nem került sor, mert elfogadták a 
javaslatot.

Most elbúcsúztál a józsef Attila Szín-
háztól. Könnyen elengedtek?

pár év alatt ott tényleg jó hangulatú, szinte 
családias légkör jött létre. Volt olyan alkalom, 
amikor az egyik előadás után mindenki be volt 
rendelve, nem tudtuk, miért. A darabban játszó 
színészek a műszakot meghívták egy vacsorára, 
amit a színészek főztek. ez nagyon jólesett, na-
gyon jó társulat van ott.

nehezen váltam el tőlük, nagyon jó emlékem 
a kedves búcsúztatás. kaptam egy szép emlék-
könyvet, amibe mindenki beleírt. nehéz szívvel 
jöttem el, de reményeim szerint szakmailag itt 
tudok továbbfejlődni. 

Milyen lehetőségeket látsz itt, a Ma-
dách Színházban?

igazából ugyanannyi esélyem van, mint a józsef 
Attilában, hogy jó színházi mérnök legyek, csak 
itt sokkal több a lehetőség. miután gépészmér-
nök vagyok, ezért a színpadi gépek érdekelnek 
igazán. A józsef Attila színházban minimális a 
színpadgépezet, nincs igazi zsinórpadlása, ott 
nem lehet olyan megoldásokat használni, amit 
egy nagy színházban. 

ezt a lehetőséget meg kellett ragadni, ha fej-
lődni akarok. itt nagyméretű szuperprodukciók 
vannak, ahol sokkal nagyobb a mozgáslehető-
sége egy díszlettervezőnek. és itt van szűcs-

  A zenekariárok-süllyedő szerelése
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borus jános is, akitől ugyancsak lehet tanulni. 
nagyon örültem ennek a lehetőségnek.

izgalmas, sok érdekes megoldást bemutató, 
hihetetlen produkciók vannak itt. Ahogy ide 
kerültem, az előadásokat megnéztem először 
elölről, aztán a karzatról, majd a színpadról. 
olyan csapatösszmunka folyik hátul a szín-
padon, amelyben egyszerre 20-25 díszítő, mű-
vész-műszaki dolgozó összehangoltan dolgo-
zik. ezt megszervezni sem kis munka, és ehhez 
megtervezni egy jól működő díszletet se semmi. 
óriási szcenikusi feladat megoldani a részlete-
ket, hiszen a díszlettervező az apróbb részlete-
ket általában nem dolgozza ki, hogy pl. egy ház 
hogyan fog előbújni a süllyedőből és hogyan 
halad tovább. most éppen a nyomorultak dísz-
lettervei vannak itt, és látom, milyen rajzokból 
kell dolgozni. sok részletet itt kell majd kitalálni.

Téged alapvetően a színpadi gépeze-
tek érdekelnek. Melyik áll a szívedhez 
közelebb, az alsó- vagy a felsőgépe-
zet?

inkább az alsógépezetek. Azokban több fantá-
ziát látok, süllyedők, forgószínpadok, ezeknek a 
kombinációjával. 

Mennyire ismered a rohamléptekkel 
fejlődő vezérléstechnikát? 

sajnos ezt a részét annyira nem ismerem, ezek-
ben nem mélyedtem el eddig. Viszont látom, 
hogy van megbízható, jó rendszer, pl. a rexroth 
vagy az omron, amivel már találkoztam, de a 
párom révén elég sok telepítésről tudok, hogy 
hol, mi és hogyan üzemel. általában a beüze-
melés hosszú időt igényel, amíg megbízhatóan 
beáll egy rendszer, ami a színházak számára a 
legfontosabb. 

Az a tapasztalat sajnos, hogy egy ilyen bo-
nyolult vezérlőrendszer, még ha egy cég saját 
tervezői készítik is, eleinte akkor sem mindig 
üzembiztos. sokszor azt látjuk, hogy vannak 
olyan hibák, amelyeknek az okát se tudják 
megmondani. ha nem tudják, hogyan kerül be 
a programba egy hiba, akkor azt korrigálni sem 
nagyon lehet. igazából kevés színház épül vi-
lágszerte, és nem sok olyan cég van, amely erre 
specializálódik. gondolom, nem is éri meg a cé-
geknek erre fejleszteni. 

A színházakban alapkövetelmény, 
hogy minden hibátlanul, üzembiz-
tosan működjön, és az sem árt, ha a 
legmodernebb technika áll a művészek 
szolgálatára…

ezt sajnos nehéz elérni. Az a baj, hogy egy gép 
nem úgy megy tönkre, hogy előre jelzi: tönkre 
fogok menni. sok mindent csak tapasztalattal 

lehet megelőzni. A mai világban – főleg Ameri-
kában – hihetetlen berendezéseket látni. Utol-
jára négy éve voltam kint Berlinben a showtech 
kiállításon, ott is mindig van valami újdonság.

nagyon fontosnak tartom, hogy a színházi 
szakemberek első kézből ismerjék meg a mű-
szaki újdonságokat. magyarországon általános 
felfogás, minek nézzem, úgysem lesz rá pénz. 
szerintem ezért nem érdeklődnek a műszaki ve-
zetők. Azt tapasztalom, nagyon kevés műszaki 
van, aki azért szeretne elmenni egy kiállításra 
– ez különösen a tárvezetőknek lenne fontos –
hogy tudja, mi az, amit később javasoljon, mivel 
tudna jobban, könnyebben, jobb minőségben 
megoldani egyes feladatokat. sokszor könnyíti 
a munkamenetet is, ha fejleszt valamit a szín-
ház, ez hosszú távon meg is térülhet.

Azért szorgalmazom, hogy kiállításra na-
gyon jó lenne a rendezőket is elhívni, mert ha 
a rendező kér valamit, az majdnem mindig 
megvalósul. ha a rendező azt látja, hogy egyes 
feladatokat, például egy árnyjátékot, meg lehet 
oldani teljesen másképp, egyszerűbben egy jó 
projektorral, akkor azért fog harcolni. renge-
teg új ötletet kaphatnának, ha lennének olyan 
előadások, bemutatók a kiállításokon, ami őket 
érdekli. mondjuk egy távirányítású kocsi, amit 
ha a rendező kéri, akkor úgyis lesz a darabban, 
és ezzel a színház gazdagodik. nálunk kerényi 
imre volt, aki azt mondta az igazgatónak, hogy 
károly, ebben a darabban vetíteni akarok, eh-
hez egy jó projektor kell, vedd meg, ez nemcsak 
ebben a darabban lesz jó, hanem később is jól 
használható. (mert előtte nem volt rendes pro-
jektorunk.) ezért gondolom, hogy ha a rendező-
ket meg tudnánk fogni azzal, hogy tájékoztatjuk 
őket a lehetőségekről, akkor a színházak is job-
ban járhatnának. szerintem vannak erre nyitott 
rendezők, ha van egy jó szakmai program, akkor 
emiatt is meglátogatnak egy ilyen rendezvényt. 

Eddigi színházi, szakmai pályád is im-
ponáló, amihez szívből gratulálok! Még 
sok hozzád hasonló képzettségű fiatal-
ra lenne a szakmánknak szüksége!

igen, ezen már én is gondolkoztam, hogy miért 
jönnek ilyen kevesen erre a pályára. A fiatalok 
nem nagyon tudnak az egyetemen erről a szak-
máról. úgy hallottam, régen tolnay pali bácsi 
tanított a Budapesti műszaki egyetemen az 
építészmérnöki és a gépészmérnöki kar hallga-
tóinak fakultatív színháztechnikát. jó páran így 
kerültetek kapcsolatba a színház világával. ma 
viszont nincs ilyen oktatás az egyetemen.

valóban, erre nagy szükség lenne. ne-
ked további fejlődést és jó munkát kí-
vánok itt a Madách Színházban!

- Szji -
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