


Színházigazgatóként minden nap, a 
Magyar Teátrumi Társaság elnökeként 
pedig – megbeszéléseinken, különféle 
fórumainkon – szintén rendszeresen 
megtapasztalhatom a színházi háttér- 
és kiszolgáló szakmák képviselőinek 
heroikus munkáját, erőfeszítéseit, 
mesterségbeli tudását, kreativitását, 
alázatát a végső produkció, a csapat-
munka sikerének érdekében.

Büszke vagyok rá, hogy a Magyar Teát-
rumi Társaság minden évben megte-
remt egy olyan ünnepnapot, amikor ki-
fejezhetjük hálánkat mindazért, ami-
ért minden köszönet kevésnek tűnik.

Vidnyánszky Attila
Kossuth-díjas rendező, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke, 

a Nemzeti Színház vezérigazgatója

MAGYAR TEÁTRUM DÍJ
2022

A legkülönbözőbb előadóművészek-
nek van egy szép gesztusa az előadá-
sok végén. Ahogy fogadják a tapsot,
egyszer csak egy emberként kimutat-
nak a közönség háta mögé. Ez a gesz-
tus azoknak szól, akik a háttérben dol-
goztak az előadás sikeréért. Legyen az 
egy komoly- vagy könnyűzenei kon-
cert, egy tánc- vagy prózai színházi 
előadás, egy cirkuszi műsor vagy varie-
té, ez a gesztus a technikusoknak szól: 
a hangosításért, a fényért, a kosztümö-
kért és még számos más elengedhetet-
len kellékért felelős szakembereknek.

Ilyen gesztus a Magyar Teátrum Díj is, 
amelyet a Magyar Teátrumi Társaság 

2010-ben alapított, hogy elismerje a színházi háttérszakmák legki-
válóbb művelőit. A bő évtizeddel ezelőtt indított kezdeményezés 
immár hagyománnyá, a színházi szakma közös ünnepévé vált, amely 
lehetőséget ad rá, hogy minden év végén megünnepeljük azokat, 
akik egész évben a színfalak mögött dolgoznak.

A díj különlegessége, hogy nem csak a szaktudást, tehetséget és 
szorgalmat ismeri el, hanem a díjazott személyiségét is, munkához, 
feladataihoz és kollégáihoz való hozzáállását, illetve
a színházművészet iránti alázatos elkötelezettségét. Ilyen módon a 
díjazottak – már több mint félszázan – igazi példaképek, kollégáik 
és az adott szakmát választó fiatalok számára is.

Fekete Péter,
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, 

Jászai Mari-díjas rendező, a díj alapítója
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13 év, összesen 85 díjazott. 67 szakmai 
díj – amiből egy posztumusz –, négy 
Életműdíj, öt Határon Túli Különdíj, ki-
lenc Nemzetiségi Különdíj. Ma este pe-
dig újabb nyolc színházi ember mun-
káját, elhivatottságát díjazzuk. Minde-
zek csupán számok a Magyar Teátrum 
Díj történetéből, mégis sokat elmon-
danak arról a folyamatról, aminek az 
elején kimondtuk: meg kell mutatnunk
a színházi világ szürke eminenciásait,
akik a háttérben maradnak ugyan, mé-
gis irányító, megkerülhetetlen szerepük
van a színpadi varázslat létrejöttében.

A számok mögött pedig, évről-évre, ott
a sok-sok jelölt, akikről sokat elmond 
az, ahogyan az anyaszínházuk beszél, ír róluk. A hozzánk érkezett 
nevezőlapok különböző szakterületek különböző képviselőit mél-
tatják, más-más embereket az ország minden tájától – mégis, a le-
írások szinte mindegyikében fellelhető két közös vonás. Az egyik a 
lenyűgöző problémaérzékenység, a gondolat és a tett ereje, amivel a 
szakemberek időnként olyan helyzetekben találnak megoldást, ahol 
az lehetetlennek tűnik. A másik pedig a közösségben, a színházi csa-
ládjukban elfoglalt központi szerepük, tiszteletük, megbecsültsé-
gük. Ez az elismerés sokkal többről szól, mint a háttérszakmák kép-
viselőinek elismeréséről: olyan emberekről szól, akikre nem csak a 
színházi világ tekinthet példaként. Szívből köszönjük nekik!

Szabó László,
a Magyar Teátrumi Társaság titkára
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BOLDIZSÁR ZSOLT
SZCENIKAI VEZETŐ 

Felterjesztő: MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ 
NONPROFIT KFT. 

Boldizsár Zsolt szakmai tudása, tapasztalata 
felbecsülhetetlen, fáradhatatlanul szolgálja a
színházat, ugyanakkor kiváló munkatárs is, 
aki mindig a színház egészében gondolkozik, 
felelősséget érez kollégáiért.

„Úgy gondolom, hogy szakmai élete akár pél-
dául szolgálhat olyan fiatalnak, aki megszál-

lottan szereti a színházat.” 
Pregitzer Fruzsina

Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész

„Átfogó tapasztalat és magas szintű tudás jellemzi. 
Közel 40 éve teljesen elkötelezett a színház és a színpad iránt. 

Minden fellelhető szakmai iskolát vagy képzést elvégzett. 
Emberségét és vezetői képességét jellemzi, hogy hosszú évek alatt 

nincs rotáció a csapatában. Zsoltinál a profi színpadmesteri 
szaktudához kreatív művészi véna is társult.”

Horváth László Attila
Jászai Mari-díjas színművész

„Igazi színházi ember, aki mindig az adott előadás érdekeit tartja 
szem előtt, pontosan érti és érzi, mit jelent színházat csinálni, s az 

utóbbi időben több előadás nagyszerű díszlete is az 
ő kreativitását, fantáziáját, alkotóerejét dicsérte.”

Kirják Róbert,
ügyvezető igazgató, Móricz Zsigmond Színház

A 2022. ÉV
MAGYAR TEÁTRUM DÍJASAI

EÖTVÖS NÁNDOR
SÁTORMESTER 

Felterjesztő: NEMZETI CIRKUSZMŰVÉSZETI 
KÖZPONT NONPROFIT KFT. 

Eötvös Nándor a híres Eötvös dinasztia tagja 
cirkuszban nevelkedett. Pályáját artistamű-
vészként kezdte, az Állami Artistaképző In-
tézetben végzett. Az Astorelly gumiasztal 
csoport tagjaként szinte az egész világot be-
utazta, fellépett Európa legnevesebb cirku-
szaiban. Aktív pályafutását befejezve 20 éven 
keresztül Olaszországban dolgozott sátor-
mesterként. Hazatérve a család cirkuszában 

dolgozott, mint sátormester, karantartó. 2021-től a Fővárosi Nagy-
cirkusz társulatának tagja. Könnyen kiismeri magát a cirkusz vilá-
gában, elhivatott a szakma iránt, ismeri szépségeit és rejtelmeit. Sá-
tormesterként egy olyan tudás birtoklója, amelyből már kevés van a 
cirkuszi világban. a problémákat gyorsan és szakszerűen oldja meg, 
szakmai kérdésekben a kollégák mindig számíthatnak rá.

„A szerelések, rögzítések és kötések biztos tudója, 
döntési helyesek, maximálisan megbízunk benne.” 

Rippel Viktor
Érdemes Művész, Hortobágyi Károly-díjas artistaművész

„Ízig-vérig cirkuszi szakember, tudását nagyon meg kell becsülni.” 
Kristóf Krisztián

Hortobágyi Károly-díjas artistaművész, 
a Recirquel Társulat nemzetközi menedzsere

„Elhivatottsága, szakmaszeretete és az évek során felhalmozódott 
tudása révén megkerülhetetlen munkatárs, a szakmai kérdésekben 

a kollégák bátran támaszkodhatnak rá, véleménye mérvadó.” 
Fekete Péter

Jászai Mari-díjas rendező, 
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója

4



GYORGYEV BRÁNIMÍR
MŰVÉSZETI TITKÁR 

Felterjesztő:
MAGYARORSZÁGI SZERB SZÍNHÁZ 

Gyorgyev Bránimír művészeti titkárként 2010 
óta segíti a Magyarországi Szerb Színház mun-
káját. A művészeti titkárnak mindenhez kell 
érteni, gyakorlatilag a színház szíve, központ-
ja. Munkájára leginkább a tervezés, szervezés, 
újragondolás háromszög jellemző. Ezt megta-
pasztaltuk az évek során Gyorgyev Bránimír-
ral való közös munkában. Emellett több, mint 
öt éve a Magyarországi Nemzeti Színházi Fesz-
tivál (Jelen/Lét Fesztivál) szervezését is ő koordinálja. Precíz, türel-
mes munkája nélkül ezek a találkozók nem jönnének létre.

Elemi célkitűzése a magyarországi nemzetiségi kultúra ápolása és 
innovatív fenntartása, fejlesztése.

Színházi tapasztalatai az 1990-es évekig nyúlnak vissza. Színpadi 
szereplőként részt vett több mega-produkcióban, kipróbálta magát 
a díszítő, kellékes, beszerző, szervező- és adminisztrátori munkakö-
rökben is, melyeket ugyanolyan alázattal, odaadással és precizitás-
sal végez.

„Színpadon színészként és táncosként is kiváló partner.”
Mikó István
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, Kossuth-díjas színművész

„Gyorgyev Bránimírrel két közös munkánk volt, a Jávor „Pál” utolsó 
mulatása, és a Varsói melódia. Utóbbiban rendezőként 
megtapasztaltam kiváló előkészítő munkáját.”
Benkő Péter
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, Kossuth-díjas színművész

„Igazgatóként kijelenthetem, hogy Gyorgyev Bránimír művészeti 
titkári tevékenységével a Szerb Színház napi működését biztonsá-
gosnak, kiszámíthatónak, tervezhetőnek érzem. Megtesz mindent 
annak érdekében, hogy produkciós színházként mindig minden 
időben elkészüljön, az új produkciók kiváló minőségben 
elkészülhessenek.”

Rusz Milán
ügyvezető igazgató, Magyarországi Szerb Színház         

NEMZETISÉGI KÜLÖNDÍJ 
2022

KENYERI ORSOLYA
ÖLTÖZTETŐTÁR-VEZETŐ 

Felterjesztő:
THÁLIA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 

Kenyeri Orsolya 2000-ben az Operettszínház-
ban kezdte színházi pályafutását. Először kel-
lékesként, majd öltöztetőként dolgozott. A 
Thália színház csapatához 2010 júniusában 
csatlakozott, azóta az Öltöztetőtár vezetője.

„Orsika a világ legjobb öltöztetőnője. Minden-
ben lehet rá számítani. Nemcsak abban, hogy 
feladja rád a jelmezt.”
Molnár Piroska
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, Kossuth-díjas színművész

„Hallatlanul segítőkész, nagyon pontos a munkájában, empatikus 
és szeretetteljes a színészekkel. Méltó a díjra, szívből ajánlom”
Szervét Tibor
Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész

„Vannak emberek, akik nélkül nem működne a színház, 
és Orsolya ilyen kolléga.”
Kálomista Gábor
ügyvezető igazgató, Thália Színház
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MAJOR ATTILA
PRODUKCIÓS VEZETŐ 

Felterjesztő: KARINTHY SZÍNHÁZ 

30 éve lelkes tagja a Karinthy Színháznak. Tu-
dását folyamatosan bővítve támogatja színhá-
za működését. Színészeinket, partnereinket 
igyekszik a legodaadóbban fogadni, segíteni 
munkájukban. Elhivatottsága, lojalitása, alá-
zata és szakmaisága megkérdőjelezhetetlen 
és példaértékű. Nem csupán műszakilag, de 
emberileg is nélkülözhetetlen tagja a Karin-
thy Színháznak.

„Mély baráti személyes viszonya Karinthy Mártonnal 
garancia arra, hogy amíg Attila a Karinthy Színháznál 

lesz, Marci szellemisége is velünk marad.” 
Berettyán Nándor

Jászai Mari-díjas színművész

„Szakmai tudása és felkészültsége, azokat a régi, nagy mestereket 
idézi, akik a színház minden csínját-bínját, legvarázslatosabb 

titkait ismerik és a kulisszák mögött végzett munkájukkal 
szolgálják a rendező és az egész színház működését, 

és elsősorban a hűséges közönséget.” 
Oberfrank Pál

Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész

„Attila a színház lelke, igazi ritka kincs, aki nem csupán műszakilag, 
de emberileg is nélkülözhetetlen tagja a Karinthy Színháznak.” 

Olt Tamás
ügyvezető igazgató, Karinthy Színház

A 2022. ÉV
MAGYAR TEÁTRUM DÍJASAI

SZELBA ISTVÁN
MŰSZAKI VEZETŐ, ÜGYELŐ 

Felterjesztő: MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ 
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

Szelba István 2011. január 10-től a Művészetek 
Háza Gödöllő Befogadó Színház megbecsült 
dolgozója műszaki vezetőként és ügyelőként, 
ahol nincs színházi előadás nélküle. Habár a 
munkáját a háttérben végzi és a nagy közön-
ség számára többnyire láthatatlanul, pozíciója 
kardinális. Szeretnénk, ha az itt töltött idő-
szak emléke díj formájában is megmaradna 
neki. 2022. december 31-én nyugdíjba vonul, 

s reméljük, hogy ez a kitüntetés megszépíti az elkövetkező nyugdíj-
ban töltött éveit.

„Szelba István a Művészetek Háza elengedhetetlen része, alkotóele-
me, mindig mindenben azonnal segítőkészen teszi dolgát.”

Oszvald Marika
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, Kossuth-díjas színművész

„Nem volt olyan kérésem, amit István azonnal ne teljesített volna, 
még ha néha morgott is közben.”

Fodor László
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, Kossuth-díjas színművész

„Szenszi a legjobb ügyelő. Ha Ő volt az előadás ügyelője, akkor 
mindenki hátradőlt és nyugodt volt, mert István mindent ismer a 

Házban, bármi volt, azonnal megoldotta.”

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató, Művészetek Háza Gödöllő
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MAGYAR TEÁTRUM
ÉLETMŰDÍJ 2022

TÖRÖK JOLÁN 
MŰVÉSZETI SZAKTANÁCSADÓ 

Felterjesztő: HONVÉD EGYÜTTES 
MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT. 

Török Jolán Harangozó Gyula- és Bánffy Mik-
lós-díjas táncművész, táncpedagógus. A Nem-
zeti Táncszínház alapítója és tizenegy éven át 
az igazgatója volt, harminc éve a Táncpedagó-
gusok Országos Szövetségének elnöke, a Hon-
véd Együttes művészeti szaktanácsadója.

Török Jolán élete a tánc, a táncpedagógia, szív-
ügye a magyar táncművészet és táncművé-
szek helyzete. A táncszakma átfogó ismerője, 
kiválóan átlátja és a legmesszebbmenőkig támogatja a professzioná-
lis és az amatőr világot egyaránt. Munkáját mindig a szakmai alázat 
jellemzi. Fáradhatatlan munkabírású páratlan szakember.

A Táncpedagógusok Országos Szövetségnek alapítójaként a magyar 
amatőr táncos szakmához tartozó pedagógusokat képzi, érdekeiket 
védi. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a művészeti nevelés már kis-
gyermekkorban induljon el.
A Szövetségben végzett áldozatos munkáján keresztül gyermek, if-
júsági és felnőtt korosztály számára táncos fesztiválokat szervez, így 
az ifjúság nevelésében még nyugdíjasként is aktívan kiveszi a részét. 
Társadalmi munkában, több mint 30 éve szervezi, irányítja a Szövet-
ség munkáját. Az ő nevéhez fűződik az országos méretű Nagy Tánc-
választó program megszervezése és lebonyolítása. Munkája során 
több tízezer emberrel foglalkozik, pedagógusokkal, táncművészek-
kel, szakemberekkel.

„Török Jolán együtt dolgoztunk a Müpában, amikor a Nemzeti 
Táncszínház vezetője volt és munkakapcsolatunk azután is 
folytatódott. Imádja a tánc szakmát, művészeti és táncszakmai 
kérdésekben mindig lehet rá számítani. A táncosok érdekében 
nagyon sok és kiváló munkát végez a mai napig.”
Káel Csaba
vezérigazgató, Művészetek Palotája

„Török Jolán hosszú évtizedek óta töretlen energiával és 
elkötelezettséggel szolgálja az egyetemes magyar táncművészet 
érdekeit. Segítő keze az amatőrmozgalomtól kezdve a Magyar 
Táncművészeti Egyetemig a szakma minden szintjén jelen van és 
szürke eminenciásként önös érdek nélkül tevékenykedik 
miniszteriális szinten is a táncművészet minden ágát gyakorló 
művészek egzisztenciájának javításán és életpályamodelljének 
kialakításán. Nincs még egy olyan szakember a magyar 
táncművészet területén, akit jobb szívvel és nagyobb 
meggyőződéssel ajánlanék a Magyar Teátrumi Társaság Életmű 
díjára, mint Török Jolánt.”
Ifj. Harangozó Gyula
Kossuth-díjas táncművész, koreográfus

„Jolival több évtizedes szakmai és baráti kapcsolat fűz össze, 
kevesen ismerik nála jobban a táncszakmát, és még kevesebben 
ennyire elkötelezett hívei a művészi hivatás támogatásának.”
Zsuráfszky Zoltán
Kossuth-díjas táncművész és koreográfus, 
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője         
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MAGYAR TEÁTRUM
ÉLETMŰDÍJ 2022

KATONA IMRE 
RENDEZŐ, DRAMATURG 

Felterjesztő: 
MAGYAR TEÁTRUMI TÁRSASÁG ELNÖKSÉG 

Az idén 80-ik évében járó Katona Imre a ma-
gyar színházi élet egyik legsokoldalúbb, több 
korszakon átívelő alkotója. Leginkább rende-
zőként és dramaturgként ismert, de emellett 
számos műfordítás, színházi esszé illetve dísz-
letterv is fűződik a nevéhez. Szakmai pályáját 
mindig is a szellemi útkeresés, a formai kísér-
letezés, és a világszínházi folyamatok magyar 
viszonyokra való átültetése jellemezte.

1962-től két éven át Várkonyi Zoltán tanítványaként tanult színész-
mesterséget a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1970-ben 
szerzett diplomát. Már egyetemi hallgatóként bekapcsolódott a le-
gendás Universitas Együttes munkájába, amelynek 1967 és 1974 kö-
zött színésze és dramaturgja, és a Ruszt József által rendezett dara-
bok (A befalazott asszony, Passió magyar versekben, Arisztophanész 
madarai) szerzője is volt. 1976-tól tíz éven át az együttes művészeti 
vezetőjeként rendezett illetve dramatizált számos előadást.

Hivatásos pályáját 1975-ben kezdte a Pécsi Nemzeti Színházban dra-
maturgként, majd ugyanitt rendezői szerződést kapott 1979-ben.
Rendezőként számos előadást hozott létre Pécsett, Győrben és Veszp-
rémben, majd 1983-tól a Rock Színház főrendezője lett. Hivatásos szín-
házi tevékenysége mellett mindig is kiemelkedő fontosságúnak tar-
totta az Egyetemi Színpadon végzett experimentális, formabontó
színházi munkáját, amelynek eredményeképpen az Universitas 
Együttessel készült előadásai nagy sikerrel járták be Európa híres kí-
sérleti színházi fesztiváljait. Ezek közt Palermo, Parma, Bern, Lyon, 
Nantes, Belgrád, Helsinki voltak a legfontosabb állomások, valamint 
a spanyolországi Sitges, ahol 1981-ben a fesztivál nagydíját nyerte el
a Zadig avagy a végzet című előadással. Ebben az időben Eugenio 
Barba és az általa Dániában alapított Odin Teatret volt a legnagyobb 
hatással.

1985-ben hozta létre az első hazai professzionális alternatív színházi 
műhelyt, a Gropius Stúdiót, melyet másfél évvel később politikai in-
díttatású adminisztratív intézkedés szüntetett meg. A Gropius Stú-
dió felszámolása után külföldre távozott. Olaszországi tartózkodása 
során színészmódszertannal és színészpedagógiával foglalkozott a 
ferrarai Teatro Nucleo munkatársaként.

A rendszerváltozást követően, az 1990-es évek közepén tért vissza 
Magyarországra, majd rendezőként és dramaturgként az Egyetemi 
Színpad, a Forrás Színház, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-
ház és a Nemzeti Színház előadásaiban vállalt feladatokat. 2012-től a 
Soproni Petőfi Színház fődramaturgja.

Előadásainak díszleteit és jelmezeit a legtöbb esetben maga tervezi. 
Olasz nyelvből műfordításokat végez, és színházi szakcikkeket ír.

„Katona Imrével 12 évvel ezelőtt, a Soproni Petőfi Színház társulatte-
remtő 3 napos műhelyén találkoztam először személyesen. Nagyon 

megfogott a mindenkitől független, eleven, gyermeki lénye, a világra 
rácsodálkozó, mindenben a drámait, egyedit kereső szemlélete.

Az elmúlt évtizedben Imrével együtt dolgoztunk olyan igazi zenés 
ensemble színházi produkciókban, mint az Evita vagy a Bábjátékos, 

amelyek már a legendás Rock Színház előadásaiként is 
színháztörténeti értékekké váltak.”

Oberfrank Péter
Liszt Ferenc-díjas magyar karmester, Érdemes Művész, 
zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

operatanszakának zenei vezetője
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TOLNAY PÁL ÉLETMŰDÍJ
2022

FOCZMANN ISTVÁN 
NYUGALMAZOTT ÜZEMIGAZGATÓ  

Foczmann István 20 évesen, 1965-ben fiatal 
műszaki munkatársként, világosítóként kezd-
te színházi pályafutását a Budapesti Operett-
színházban. Hűséges típusként végig kitartott 
választott színháza mellett, ahol később fővi-
lágosító lett, majd 2002-től üzemigazgatói be-
osztásban nem csak az épület, hanem sokszor 
a színpad műszaki felügyelete, irányítása is 
hozzá tartozott. A színház külföldi vendégsze-
replésein a háttérből a világ sok országában 
segítette sikerre az Operettszínház társulatát.

Munkájában sokszor nem ismert kompromisszumot, a jó nem volt 
elég, a tökéletest kellett megcéloznia - nem csak neki, de munkatár-
sainak is. Legendásan lelkiismeretesen és gondosan bánt a rábízott 
műszaki-technikai eszközökkel, legyenenek azok a színpadon vagy 
bárhol a színházban, tudva azt, hogy a tökéletes előadáshoz tökéle-
tes technika kell. Ez a példamutató magatartás fiatal kollégáiban él 
tovább. 

A Tolnay Pál életműdíjjal 57 év fáradhatatlan, kitartó munkáját, a 
színházi műszaki életben mutatott példamutató pontosságát és kö-
vetkezetességét ismeri el a Magyar SzínházTechnikai Szövetség.

A MAGYAR 
SZÍNHÁZTECHNIKAI 

SZÖVETSÉG DÍJA
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség célja a 
színházakban, előadó-művészeti létesítmé-
nyekben vagy a színházért dolgozó, műszaki 
vagy műszaki érdeklődésű személyek, szerve-
zetek összefogása, a hagyományok ápolása, 
valamint oktatási, képviseleti, szakértői és vé-
leményezési tevékenység és ennek elősegítése.

A színháztechnika, színházépítészet és szceni-
ka szakterületén a technikai haladás előmoz-
dítása, a szakmai műveltség terjesztése és a 
szakmai, tudományos eredmények gyakorlati 
alkalmazásának segítése.

Lakatos Gergely,
a Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnöke
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IN MEMORIAM
SZABÓ-JILEK IVÁN

Kedves Olvasó!

Szomorú feladatomnak teszek eleget, amikor
meg kell osztanom a SZÍNPAD – Előadóművé-
szetek technikája alapító-főszerkesztője, Sza-
bó-Jilek Iván tragikus hirtelenségű halálának 
hírét. 

Egy olyan pályatársat, mentort, szakmai böl-
cset vesztettünk el, aki a hazai szcenikai kö-
zösség egyik alappá erősödött, a nemzetközi 
közösségben is jegyzett oszlopa volt. Támasz-
kodhattunk rá és terhelhettük, mert lehetett
rá támaszkodni és választott hivatásáért 
számtalan terhet vállalt. Bár a népbölcse-

let kimondja; a kövek is meghalnak egyszer – Iván kortalannak és 
olyannak tűnt, mint aki forrásai kiapadhatatlanok. Doyen kora és 
státusza ellenére élete utolsó percéig kezdeményezően alkotott; 
szakértett, szervezett, írt, kiadott és szerkesztett.

Hatalmas műveltséggel, tájékozottsággal, végtelennek tűnő ener-
giával és határozottsággal. Pályájának, munkásságának megrendítő 
szimbólumaként utolsó estéjén a SZÍNPAD – Előadóművészetek 
technikája magazin decemberben megjelenő lapszámának nyomdá-
ba adásáról intézkedett. 

Szabó-Jilek Iván életének 83. évében bekövetkezett halálával egy 
rendkívül gazdag szakmai életút ért váratlanul véget. Pályája kez-
detét a Budapesti Műszaki Egyetemen Tolnay Pál Színháztechni-
ka című fakultatív tantárgyának hallgatásától jegyezte. A KÖZTI 
Színháztechnikai Szakosztályán 17 évig technológiai tervezőként 
és konzulensként dolgozott. Mintegy 19 színházi rekonstrukció és 
35 művelődési központ technológiai szaktervezője volt. A szakte-
rület műszaki fejlesztése érdekében a KOMBER Színháztechnikai 
Szakosztály vezetőjeként szakkönyvtárat és információs központot 
létesített. Ekkor fényképezte a gyűjtemény számára az Operaház 
Asphaleia színpadgépezetét, majd az Opera rekonstrukciója során 
annak kibontását. A Színházak Központi Műtermei igazgatójaként 
új, korszerű díszletgyártó bázist hozott létre. Produkciós igazgató-
ként a Szerencsejáték Zrt. televíziós játékműsorainak létrehozása, 
a műsorokhoz épített Fortuna stúdiókomplexum tervezésének 
irányítása volt a feladata. Nyugdíjba vonulását követően színház-
technikai tervezőként, szakértőként dolgozott. Színházépítészet-
ről, színpadvilágításról rendszeresen tartott előadásokat a Mérnök 
Továbbképző Intézetben, illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Látványtervező Tanszékén.

Közösségünkért elsőként a MTESz-OPAKFI Színháztechnikai Szak-
osztályának alapítójaként, titkáraként a Színháztechnikai Fórum 
főszerkesztőjeként vállalt nagyobb feladatot. Részt vett a szakma 
nemzetközi szervezetének (OISTAT) 1968-as alapításában, amely 
keretében a Publikáció- és Információcsere Bizottság elnöke 13 éven 
keresztül. A Magyar SzínházTechnikai Szövetség alapító tagja, éve-
ken át ügyvezető titkára. A Szövetség SZÍNPAD – Előadóművésze-
tek technikája szaklapjának alapítója és főszerkesztője.

Az emberi lét másik dimenziójából most közeli alkotótársa, barátja 
Borsa Miklós és megannyi, régi, legendás pályatársa elszólította, mi 
pedig, akik itt maradtunk, a magyar színháztörténet meghatározó, 
valódi közösségformáló alakjától búcsúzunk. De tudjuk, Szabó-Jilek 
Iván addig él, amíg az utolsó ember, aki emlékszik rá. Hálás közös-
ségünk nem felejti, nem felejtheti mindazt a rengeteg áldozatot, 
amelyet évtizedeken keresztül a magyar színháztechnikaiszcenikai 
szakmai közösségünk fejlődéséért, nemzetközi vérkeringésbe kap-
csolásáért és az ismeretterjesztésért vállalt.

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség a Színpad – Előadóművésze-
tek technikája magazin következő, 2023. évi I. lapszámát az alapí-
tó-főszerkesztő Szabó-Jilek Iván emlékének szenteli.

Lakatos Gergely,
a Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnöke
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A GÁLAEST
MŰSORA

NEHÉZ A DÖNTÉS
Részlet a Fővárosi Nagycirkusz Melyiket a 9 közül? című előadásából

Ének: Szomor György · Handstand: Dimitrii Markin (Oroszország)
Közreműködik: a Fővárosi Nagycirkusz zenekara

ZSONGLŐR SZÁM
Részlet a Fővárosi Nagycirkusz Melyiket a 9 közül? című előadásából

Előadja: Dimitry Chernov (Oroszország)
Közreműködik: a Fővárosi Nagycirkusz zenekara

A TESTŐR
Részlet a Karinthy Színház

Hunyady Sándor: Őnagysága életkora című előadásából 
Előadja: Pápai Erika · Zongorán közreműködik: Termes Rita

VANNAK PERCEK
Részlet a Thália Színház Yentl musical című előadásából 

Ének: Udvarias Anna

MILORD
Részlet a Magyarországi Szerb Színház Párizs hídjai című előadásából

Ének: Varga Klári · Harmonikán közreműködik: Rusz Milán

2. SZÍN LUCIFER MONOLÓGJA
Részlet a Művészetek Háza Gödöllő Az ember tragédiája című előadásából

Előadja: Szelba Szabolcs

ELJÖTT AZ ÓRA
Részlet a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház

Jekyll és Hyde című előadásából · Ének: Illyés Ákos

MEZŐSÉGI FÉRFITÁNC
Előadja: Magyar Nemzeti Táncegyüttes · Koreográfus: Zsuráfszky Zoltán



MAGYAR TEÁTRUM 
DÍJAZOTTAK

2010 - 2021.
2010. évi díjazottak: Lakatos Károly, Lakatos Károlyné, Kis József, 
Szentmiklósi Ildikó, Szilágyiné Antal Éva, Somogyiné Borhi Gizella, 
Majoros Róbert (Határon túli különdíj) és Lamár János (Nemzetiségi különdíj)

2011. évi díjazottak: Nemes Richárd, Szőke Julianna, Mezei Lajos (Nemzetiségi 

különdíj), Ozsváth Ildikó, Mészáros Sándor és Kovács Menyhért

2012. évi díjazottak: Verebély Mónika, Rózsás Szilvia (Határon túli különdíj),
Krsztovics  Sándor (Nemzetiségi különdíj),  Farkas Irén, Számadó Barnabás, 
Czechmeister László, Balogh Erzsi (Posztumusz különdíj), és Mező Éva

2013. évi díjazottak: Nády Árpád, Csasztvan Béla (Nemzetiségi különdíj), 
Szolga István, Karl József, Bali Lajos és Ráczpali István

2014. évi díjazottak: Gnandt János, Werner József (Nemzetiségi különdíj), 
Schmidt János (Tolnay Pál életműdíj), Kiss István, Horváth Ilona, 
Imre József és Gulyás Szabó Gábor

2015. évi díjazottak: Brüll Krisztina, Pataki Ferenc, Feke Judit, 
Kőműves József, V. Boros Gabriella (Határon túli különdíj), 
Borsa Miklós (Tolnay Pál életműdíj) és Budainé Hajdu Mónika

2016. évi díjazottak: Őri Rózsa, Somfai Péter, Ignácz György, Kovács Ferenc,
Szaniszló Tamásné, Krisztiáni István (Tolnay Pál életműdíj), Hauzer József, 
Nagy Imréné (Nemzetiségi különdíj) és Bojczán  István

2017. évi díjazottak: Ács Ibolya, Memlaur Imre, Mészáros Tibor, 
Szabó Julianna, Tóásó István (Határon túli különdíj), Sebeők Réka
és Perlaki Róbert (Tolnay Pál életműdíj)

2018. évi díjazottak: Szalontai Gabriella, Bajkó György, Hordós András, 
Ifj. Taraczközy Zoltán, Prágai Tibor Tivadar (Nemzetiségi különdíj),
Erdélyi Zoltán (Határon túli különdíj), Petrovszki Árpád,
Molnár Tamás (Tolnay Pál életműdíj), Pallagi Mihály,
Rétfalvi János (Proscaenium emlékgyűrű), 
és Csernus Mariann (Magyar Teátrum életműdíj)

2019. évi díjazottak: Áts Zoltán, Farkas István, Lázár Rita, Szalai József, 
Szórádi Béla, Szűcsborus János, Felkai Eszter (Magyar Teátrum életműdíj), 
Herczinger Ildikó (Nemzetiségi különdíj), Fóris Csaba (Határon túli különdíj), 
Szolga István (Tolnay Pál életműdíj) és Szabó-Jilek Iván (Proscaenium emlékgyűrű)   

2020. évi díjazottak: Bajkó Tamás, Cziráki Miklós, Domokos Árpádné, 
Dreiszker József, Schőn Istvánné, Kalóz István (Nemzetiségi különdíj) 
és Szabó Csaba

2021. évi díjazottak: Csasztvan Zsuzsanna, Kohári Imre, Matók Szilvia, 
Stern Jánosné, Tóth Ágnes, Altmann Roland (Nemzetiségi különdíj), 
Ujréti László (Magyar Teátrum életműdíj), 
Kiss István Mihály (Proscaenium emlékgyűrű), 
SzűcsBorus János (Proscaenium emlékgyűrű), 
és Szalai József (Tolnay Pál életműdíj)

2010

2011

2012



2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2021

2013



14

A MAGYAR TEÁTRUM
DÍJÁTADÓ GÁLAEST 

TÁMOGATÓI
2022

ANIMATIVE GROUP
– Molnár Károly 

Az Animative Group egy kreatív mérnöki, szórakozta-
tó technológiával foglalkozó cégcsoport. Az integrált 
gondolkodásmódot részlegeink mérnökeinek szaktu-
dása és nemzetközi szintű tapasztalata erősíti. Az au-

dió-vizuális, színpadgépészeti és akusztikai részlegeinken színházi 
projektekben tapasztalt kollégák segítik Megrendelőink elképzelé-
seinek tökéletes megvalósítását.

INTERTON GROUP
– Balogh Géza 

Az INTERTON Group 1990 óta foglalkozik audiovizu-
ális rendszerintegrációval. Az azóta eltelt 32 évben 
számos hazai színház és egyéb kulturális létesítmény 
számára terveztünk és telepítettünk már hang-, fény-, 

színpadtechnikai és vizuális rendszereket. Az általunk forgalmazott 
eszközökkel a világ számos nagy múltú színházában találkozhatnak 
az érdeklődők.

LUMINIS KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
– Rábay Péter 

A Luminis a színházi háttérszakmák elkötelezett pár-
tolójaként már egy évtizede támogatja a Magyar Teát-
rum Díjat. Közel 20 éves világítástechnikai múltjának 
köszönhetően csapata otthonosan mozog a professzi-

onális színház- és stúdióvilágítási megoldások terén. Számos kiváló 
gyártó, köztük a neves ETC hazai képviselője.

LYSIS-PROJECT KFT.
– Böröcz Sándor 

A LYSIS-PROJECT Kft. munkatársai évtizedes tapasz-
talatokkal rendelkeznek a professzionális színpadi 
fény és hangrendszerek tervezésében, szállításában. 
A cég az általa képviselt magas műszaki színvonalú 

gyártókkal éllovasa a professzionális LED-világítás, valamint a digi-
tális hangtechnikai rendszerek elterjesztésének. Előadások tucat-
jai kelnek életre estéről estére a LYSIS-PROJECT által szállított és 
telepített berendezéseken, támogatva azt a fantasztikus élményt, 
melyet a színház varázsának nevezünk. Büszkék vagyunk arra, hogy 
e varázslat háttérembereinek elismerését immár sokadik éve támo-
gathatjuk!

PELYHE ÉS TÁRSA KFT.
– Pelyhe János 

A színházi szakemberek által alapított vállalkozás élen 
jár az intelligens lámpák színházi elterjesztésében, a 
bennük rejlő lehetőségek megismertetésében, és se-
gítséget nyújt használatuk elsajátításában. Nevükhöz 
fűződik az ország első komolyabb intelligens rendsze-
rének telepítése.
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SCABELLO BT.
– Tóth Kázmér 

A Scabello Bt. 1992-ben alakult Szegeden. A vállalko-
zás eleinte bútorgyártással foglalkozott, majd 1993-
tól színházi díszletek kivitelezésével hazai és külföldi 
színházak számára egyaránt. A Scabello a folyamatos 

fejlesztésének filozófiáját vallja, kiváló szerkezetek mellé a lehető 
legmodernebb technológiák használatával. E meghatározott irány-
elvnek megfelelően, a színházi díszletgyártás területén egyedülálló 
módon, a cég rendelkezik CNC-szobrászgéppel, lézeres vágóbe-
rendezésekkel és 3D-nyomtatókkal.Az innovatív megoldásokkal 
a klasszikus díszletkivitelezés a legmodernebb technológiákkal 
együtt működik.

SZÍNPAD- ÉS
EMELŐGÉPTECHNIKA KFT.
– Barna János

A cég színpadtechnikai gépek és berendezések terve-
zésével, gyártásával, telepítésével és karbantartásával 
foglalkozik. Az ismert, magyar tulajdonban lévő vállal-

kozás kisebb javításoktól, akár teljes színháztechnikai rekonstruk-
cióig vállalja feladatok megoldását.

VOTEC KFT.
– Elek Sándor

A Votec Kft. 1996-ban alakult meg, melynek két fő te-
vékenységi köre: kerekedelmi és szolgáltatói. Kereske-
delmi tevékenységet elsődlegesen, színház-technikai 
és stúdió-technikai eszközök kereskedelmével folytat. 

Több terméknek kizárólagos magyarországi forgalmazója, mint pél-
dául: ESAudio hangfalak, Renkus Hencz gyártó cég erősítő és hang-
fal termékek, TiMax termékek, Accusound contact hangszer mik-
rofonok. Továbbá hang-, színpadtechnika- és videó termékeknek 
viszonteladója.

A szolgáltatási szegmens elsődlegesen hangtechnikai szolgáltatá-
sokat takar, amely szabadtéri színházak, kőszínházak illetve magán 
produkciók teljeskörű hang- és fény-technikai kiszolgálását tartal-
mazza. A Magyarországon élvonalban elhelyezkedő vállalkozás a 
kisebb rendezvényektől, egészen a nagy rendezvényekig nyújt szol-
gáltatást, mint például: a Szegedi Szabadtéri Játékok, Papp László 
Budapest Sportaréna, vidéki stadionok produkciói, gigaprodukciók 
hang-, fény- és színpadtechnikai kiszolgálásá  

ZAJ RENDSZERHÁZ KFT.
– Fazekas Tamás

A Zaj Rendszerház Kft. 30 év tapasztalatával áll part-
nerei rendelkezésére a színháztechnika és speciális 
technológiák területén egyaránt. A hazai kultúrához, 
oktatáshoz, sporthoz köthető projektek mellett, az 

országhatárokon túl is jelentős szakmaisikereket értek és érnek el. 
Napjainkban a fény-, hang- és látványtechnikai piac meghatározó 
szereplőjeként a cégcsoport büszke arra, hogy Magyarország megha-
tározó színházainak rekonstrukcióiban vehet részt.
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