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2016 őszén kezdődtek el a Csiky Gergely Színház rekonstrukciós munkálatai. Még az 
év november 12-én bezártuk a színházunkat, és átmeneti játszóhelyre költöztünk át, 
az Együd Árpád Kulturális Központba. Ekkor már tudtuk, hogy a várhatóan kétéves 
építkezés idején „albérletben” kell működtetni a színházat, kiszolgálni és megtartani 
nézőinket. Kulcskérdés volt, hogyan sikerül az új évadban személyeiben is változó 

társulatot intenzív műhellyé, a nehézségek közepette is együtt húzó csapattá kovácsolni. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az évad kihívással szembesített mindenkit, de az alázatos és intenzív művészi munka és az azt 
kiszolgáló személyzet lojalitása, valamint az őszinte kommunikáció erős évadot teremtett, amely leginkább 2017 
nyarára teljesedett ki. 
A szecessziós épületrész 1911-ben épült, amely alá építettünk egy új szintet, ott alakítottuk ki az új fogadóte-

rünket. Ami pedig 1955-ben és a nyolcvanas években épült a műemlék színházépülethez, azt teljesen lebontot-
tuk, és egy új, 21. századi épületrész került a helyére. A mínusz második szintről indultunk – ahová az új kama-
raszínpadunk került –, és négy emeletet építettünk rá. A teljes raktárkapacitásunkat, az öltözőket, a színházat 
kiszolgáló tárakat és az adminisztrációt, valamint a művészbüfét itt helyeztük el. A műemlék épületrészt az 
eredeti állapotában állítottuk vissza, még az eredeti terrakotta színét is visszakapta. A színházban teljesen meg-
újult a hang-, a fény- és a színpadtechnika, a nézőtéri forgalmi részek pedig akadálymentesítettek, több lift is 
található az épületben, amelyet korábban nélkülöznünk kellett. 
Az építkezés ideje alatt komoly kihívásokkal néztünk szembe. Ideiglenes játszóhelyen működtünk, és nagy 

büszkeségemre nem esett szét a társulat ez alatt az idő alatt. Sőt, mondhatom, hogy megerősödtünk. A szín-
ház gazdaságilag is stabil maradt. Természetesen vesztettünk nézőket, hiszen 30 százalékkal kisebb nézőtéren 
kellett működnünk, ahol nem volt zsinórpadlás, sem zenekari árok, így korlátozottabbak voltak a lehetőségeink. 
Ugyanakkor a színészeink hozzászoktak ahhoz, hogy különböző – nehezebb – körülmények között is fellépjenek. 
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy székhelyen kívül is játsszunk, „tájoljunk". 
A színház sikerének egyik mérőszáma, hogy hány néző látogat el hozzánk. Azt tűztük ki célul, hogy 2020 vé-

gére elérjük a 100 ezres nézőszámot. A Keszthely-Siófok-Kaposvár háromszögben határozzuk meg az alapvető 
piacunkat. Az elkészült 67-es gyors út, az óriási segítség. A környező településekről sokkal könnyebb lesz eljutni 
hozzánk. Újranyitásunk óta, 2019. november 11-től december 31-ig 15 440 látogatónk volt, ez nagyon jó eredmény. 
Nagyon büszke vagyok a Csiky Gergely Színház csapatára, mert szinte zökkenőmentesen zajlott mind a költözés, 
mind az újranyitás. Bérleteladásunk is kimagaslóan alakult már az idei évadban is, meghaladta a korábbi bérlete-
seink számát. Az évek alatt megismertem Kaposvárt, és mondhatom, hogy a színházzal szembeni elvárásokat is. 
Elsődleges célom, hogy a Csiky Gergely Színház tartósan a magyar színházi élet meghatározó szereplője legyen: 
olyan teátrum, amely azonos művészeti igényesség mellett ugyanúgy képes felvállalni a tabuk ledöntését, ahogy 
a hagyományok megőrzését. Művészeti vezetőmmel, Olt Tamással valljuk, hogy a színház kiemelt feladata a XXI. 
század intermediális társadalma aktuális problémáinak érzékeny, a magyar nyelviség és identitás prizmáján 
keresztüli bemutatása. A kaposvári teátrum a következő években ennek a felelősségtudatnak a jegyében hatá-
rozza meg műsorát és művészeti koncepcióját. Az épületünk által nyújtott lehetőségek jelenleg korlátlan művé-
szi megoldásokra is alkalmat adnak. Folyamatosan nyitunk a társművészetek irányába is: cirkusz, komolyzene, 
táncművészet, népzene, néptánc, képzőművészet, divat, iparművészet – be szeretnénk vonni ezeket a művészeti 
ágakat is. Egyedi, unikális módon szeretnénk megszólítani a nézőket. Igazán szerencsés vagyok, hiszen a társu-
latban olyan színművészek vannak, akik szívesen és jól énekelnek, így sok zenés produkciót kívánunk a jövőben 
létrehozni, amely könnyedebb kikapcsolódást is kínál a nézőinknek. A zenés produkciókat a legtöbb esetben 
zenekari kísérettel valósítjuk meg, hiszen az új színházépület, színpad, zenekari árok erre is alkalmas. Kínála-
tunkban szerepet kap kortárs magyar darab, operett, zenés színházi produkció, vígjáték, komédia és klasszikusok 
is, hiszen ezen műfajok létrehozására alkalmas mind a jelenlegi társulat, mind pedig az épület és a hozzá kapott 
technológia is. Összegezve az elmúlt 3 évet, arra jutottunk, hogy ugyan egy valóban nehéz időszakon mentünk át, 
eredeti játszóhelyünket nélkülözve, de mégis egy olyan ösztönző és tanulságos időszak volt ez számunkra, ahol 
mindenki tudta, hogy számíthat egymásra, és a visszaköltözés pillanatában minden a helyére kerül.
 

Dr. Fülöp Péter
a Csiky Gergely Színház

igazgatója

A megszenvedett
felújítás öröme



A magyarországi színjátszás egyik legjelentősebb, 
számtalan színészlegenda karrierjének alapkövé-
ül szolgáló játszóhelye, a kaposvári Csiky Gergely 
Színház utoljára 1980-ban esett át komolyabb fel-
újításon. A színháztechnológia – akárcsak a kon-
zumer elektronikai eszközök – azóta ugrásszerű 
fejlődésen ment keresztül, és persze az évtizedek 
múlásának nyoma a színház minden részére rá-
nyomta bélyegét, így 36 év után, 2016 végén újra 
bezárta kapuit, teljes körű felújításon esett át, hogy 
három év után, 2019. november közepén újra teljes 
pompájában nyithasson meg a nagyközönség előtt. 
A megyeszékhelyek, nagyvárosok és Budapest 

kőszínházainak átfogó felújítása örömteli folya-
mat, jól látszik, hogy egy szép új, korszerű színház 
újra vonzóvá teszi a színházba járást a környéken 
élők számára, pezsgővé teszi a város kulturális 
életét, akár megduplázza a nézőszámot. 
A színházaknak otthont adó épületek műem-

léki felújítása a múltat a jelennel összekapcsoló, 

felelősségteljes feladat, de a technológiák meg-
tervezése, kiválasztása, beépítése talán még a 
rekonstrukciónál is összetettebb probléma, hiszen 
a technikai fejlődés szempontjából rohanó jelen-
ben kell egyensúlyt találnunk a ma biztonsága és 
a jövő elvárásai között. 

Fazekas Tamás
Zaj Rendszerház Kft. 

A színházfelújítás története, 
koncepciója
A kaposvári Csiky Gergely Színház legutóbbi 
felújítása először 2002 nyarán, Babarczy László 
igazgatása alatt került szóba, ekkor a tervezők egy 
állapotfelmérést készítettek a színházépületről. 
Ezután eltelt négy év, ezalatt a színház-rekonst-
rukció háttérbe került, majd ezek után 2006-ban 
az Arker tervezőiroda kapott felkérést a színház 
tervezési feladatainak elvégzésére, és elkészítet-
te a felmérést. A vezető tervező ekkor L. Balogh 
Krisztina volt. Ebben az időszakban kezdtük a kol-
légákkal összeállítani a színháztechnikai eszköz-
igényeinket. A tervezési munkák Znamenák István 
igazgatása alatt is folytatódtak. A 2006 és 2008 kö-
zötti egyeztetésekben a kaposvári színház egykori 
meghatározó díszlettervezőjeként Szegő György is 
tevékenyen részt vállalt.
Mint a színház akkori műszaki vezetője, az én 

vezetésemmel kezdődött a technikai eszközlisták 
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A Csiky Gergely Színház
rekonstrukciója
Az eredetileg 1911-ben nyári színháznak épült, azóta már műemléki védelem alatt álló színház-
épületet több ízben átalakították, bővítették, hogy a mai, állandó társulattal rendelkező, repertoár-
színházi működésnek meg tudjon felelni. A 2019 novemberében befejeződött, három évig tartó, 
9,5 milliárd Ft-os rekonstrukció során megőrizték mindazt, ami értékes, ugyanakkor jelentős 
szerkezeti és építészeti bravúrokkal megteremtették a 21. századi, modern színjátszáshoz elen-
gedhetetlen feltételeket.



Fotók: ifj. Lőrincz Ferenc
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összeállítása. Az audiovizuális technika eszközlis-
táját az akkor hangtechnika-tárvezetőként dolgo-
zó Zságer-Varga Ákos, majd, miután tárvezetővál-
tás történt, Kele György hangtárvezető dolgozta 
ki. A hatásvilágítási rendszer és eszközlista ösz-
szeállításában, kidolgozásában Memlaur Imre fő-
világosító, illetve Nagy Péter világosító állt a szak 
élére. A csapathoz tartozott még Kovács Dániel 
rendszergazda, ő az informatikai hálózat felelőse 
lett. A színpadtechnikai eszközök, berendezések 
igénylistáját, mint műszaki vezető, magam állí-
tottam össze. Ezenfelül rám hárultak az épülettel 
kapcsolatos egyeztetések, megbeszélések a szak-

tervezőkkel, természetesen a mindenkori igazga-
tóval és művészeti igazgatóval együtt. 
2008-ban Schwajda György lett a kaposvá-

ri színház igazgatója, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy egy olyan szakember vezesse le a kaposvári 
színház felújítását, aki igazgatóként több vidéki 
színház rekonstrukciójában, valamint a Nemzeti 
Színház felépítésében is részt vett. Igazgatása 
alatt felgyorsult a színház tervezése, elkészült 
egy új rekonstrukciós terv, valamint a technikai 
berendezések pontosítása, konkrét meghatározá-
sa. Ebben az időszakban többször is ellátogattunk 
a Nemzeti Színházba, ahol az ottani technikával 

ismerkedtünk, illetve a vendégjátékok alkalmával 
azokat használatban is megtapasztaltuk. Schwaj-
da György igazgató úr azonban 2010 áprilisában 
elhunyt.
Ezzel a tragédiával a Csiky Gergely Színház re-

konstrukciója, sajnos immáron másodszor, ismét 
lelassult, kissé háttérbe szorult. 2010. szeptember 
és 2016. július között Rátóti Zoltán igazgatta a 
színházat. Ez idő alatt tovább folyt a színház-re-
konstrukció, a tervek átdolgozása, egyeztetések a 
tervezőkkel, majd 2016-tól a generálkivitelezővel. 
Az engedélyezési és kiviteli tervek mellett ekkor 
készült el egészében a színháztechnikai berende-
zések, eszközök felsorolása, ami része volt az épü-
let generálkivitelezési programjának. 2016 szep-
temberétől Dr. Fülöp Péter lett a színház ügyvezető 
igazgatója. A terveken módosítások történtek, de 
igazgatása alatt kezdődött el, majd fejeződött be a 
kaposvári Csiky Gergely Színház rekonstrukciója. 
A kiírt közbeszerzési pályázaton a ZÁÉV Zrt. nyer-
te el a generálkivitelezést. A generáltervezésre az 
Arker Stúdió kapott megbízást, Halas Iván vezető 
tervező vezetésével. 
A ZÁÉV a színháztechnikai berendezések terve-

zésével az alábbi alvállalkozó cégeket bízta meg:
    színpadtechnikai eszközök beszállítása, ter ve zé-
se, kivitelezése: Bosch Rexroth Kft.

    hatásvilágítási eszközök beszállítása, tervezése, 
kivitelezése: Zaj Rendszerház Kft.

    adiovizuális eszközök beszállítása, tervezé se, ki-
vitelezése: Animatíve Kft. 

Madártávlati képen az új és régi épület egysége

A Kamaraszínház nézőtere





Az épület belső kialakítása, illetve a színház-
technikai tervezés koncepciója az alábbiakban 
fogalmazható meg:
Az 1970-es évektől a kaposvári színház mű-

sorpolitikájára folyamatosan jellemző volt, hogy 
a színházban kialakított játszóhelyeken naponta 
több foglalkozás is volt, ezenkívül az előadások 
is váltakoztak. Ez azt jelentette, hogy a színpadon 
délelőtt próba, délután gyerek- vagy ifjúsági elő-
adás, este pedig felnőtt előadások voltak.
Ezek a váltások komoly munkaterv-egyezteté-

seket, rövid idő alatti díszlet- és egyéb technikai 
átállásokat igényeltek, amelyekkel esetenként 
nagyon nehezen sikerült megbirkóznunk.
Célunk volt az épületben olyan – előadásra is 

alkalmas – próbatermek kialakítása, melyek mé-
rete legalább akkora, mint a főszínpad színpadnyí-
lása, illetve mélysége. Lehetőség legyen a próbá-
kat úgy tartani, hogy a díszlet- és bútorjelzéseket 
legalább alapterületi méretekben méretarányosan 
tudjuk jelölni bármelyik teremben, amelyben pró-
bafolyamatok zajlanak. 
Az épületben lévő játszóhelyek könnyen meg-

közelíthetők legyenek, minden játszóhelynek le-
gyen önálló kiszolgálási, raktározási lehetősége 
(öltözők, fodrászat, kellék-bútor, hang, fény és 
tárolási lehetőségek). 
Lehetőleg közvetlen kapcsolat legyen a színpa-

dok és raktárak között a nagyméretű, nehéz díszle-
tek, berendezések könnyebb mozgatása és tárolása 
érdekében, ezzel is könnyítve a díszletváltásokat.

A színpadtechnikai berendezések, eszközök 
összeállításánál az egyik, talán legfontosabb 
szempont számomra az volt, hogy a próbákról, 
előadásokról a technikai váltásokat, átállásokat 
könnyebbé, illetve gyorsabbá tudjuk tenni, csök-
kentsük az átállásoknál a – főleg a díszletezőknél 
jelentkező – komoly fizikai igénybevételt. A tech-
nológia kiírásában az volt a célom, hogy minden 
esetben olyan színpadtechnikai berendezések be-
szállítása, tervezése, beszerelése történjen meg, 
amelyek a legnagyobb mobilitást tudják biztosíta-
ni az előadások lebonyolításában. A hatásvilágítás 
és az audiovizuális technika pedig megfeleljen a 
mai kor követelményeinek, ki tudja szolgálni azo-
kat az igényeket, melyeket a mai színház elvár. 

A színpadtechnikai terveink kiírásában olyan 
számítógéppel vezérelt rendszer beszerelése 
volt a cél, amely az előadások lebonyolításában a 
legnagyobb biztonságot és mobilitást tudja nyúj- 
tani. 
Ennek függvényében az alábbi színpadtechni-

kai programot állítottam össze:

Nagyszínpad felsőgépészet:
   gépi mozgatású díszlethúzók, illetve kortinahú-
zó, szinkronvezérléssel

   előfüggöny mögött gépi mozgatású világításhíd 
szinkronvezérléssel

  2 db gépi mozgatású világítástartó szinkronve-
zérléssel
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  gépi mozgatású felső színpadnyílás-szűkítő pa-
nel létesítése

  gépi mozgatású oldal-, illetve hátsó panoráma-
tartók szinkronvezérléssel 

  gépi mozgatású előfüggönyök (bayreuthi, felhő) 
  előszínpad fölé ponthúzók, világítástartó, szink-
ronvezérléssel

 hangfaltartók beszerelése
  nézőtéri csillár gépi mozgatása
  hátsó színpadi karzat – raktárajtó szélességében 
telepített – két oldalra felnyíló híd, kézi mozga-
tással

Nagyszínpad alsógépészet:
  gépi mozgatású dobforgószínpad beépítése 
  forgószínpadba épített süllyedők szinkronvezér-
léssel

  felülről telepíthető személysüllyesztők, amelye-
ket 12 ponton lehet elhelyezni a fogószínpad 
területén 

  gépi mozgatású zenekariárok-fedlapok beépíté-
se, szinkronvezérléssel

   gépi mozgatású díszlettároló telepítése a hátsó 
színpadba süllyesztve 

Kamaraszínház felsőgépészet:
  gépi mozgatású díszlethúzók telepítése, szink-
ronvezérléssel

   gépi mozgatású, áttelepíthető előfüggöny besze-
relése

   raktárajtó szélességében a karzatra telepített, két 
oldalra felnyíló híd, kézi mozgatással

Kamaraszínház alsógépészet:
   gépi mozgatású, gördíthető forgószínpad telepí-
tése,

  mobil kihúzható nézőtér telepítése 

2006-tól folyamatosan kapcsolatban álltam a 
tervezőkkel, tanácsokkal láttam el őket a színház-
technológia, illetve a belső terek kialakításának 
tervezése során, majd, amikor szakági tervezések-
re került a sor, a színpadtechnika, a hatásvilágítás 
és az AV technikai tervezőivel szintén rendszeres 
egyeztetéseket tartottunk, kaposvári, illetve buda-
pesti találkozásokkal.
A színház tervezésével és kivitelezésével heti 

rendszerességgel generálkivitelezői kooperációkat 
tartottunk, melyeken kollégáimmal együtt részt vet-
tem, és a színház érdekeit maximálisan képviselve 
végeztem munkámat, ami olykor vitákkal is járt. 
A kivitelezés folyamán az én terveim voltak az 

alapjai a színpadi tornyok gyártásának, a vezérlő-
helyiségek berendezéseinek, és terveim alapján 
gyártották a nézőtéri, illetve az új technikai pá-
holyok hatásvilágítás-tartó szerkezeteit. A kivi-
telezés folyamán a napi döntések meghozatala, 
a terveken szükséges módosítások végrehajtása 

szintén a feladataim közé tartozott, ezekről min-
dig beszámoltam a színház vezetésének. 2018 
januárjában a színházi csapat munkájába bekap-
csolódott Morvai Lehel, aki az épületüzemeltetés 
vezetője, majd 2019-től Kehi Rihárd, aki a video-
technikai tár vezetője lett. 
A rekonstrukció majdnem napra pontosan há-

rom évig tartott,  2019. november 11-én nyílt meg a 
felújított kaposvári Csiky Gergely Színház. A nyitó 
előadás Csiky Gergely Buborékok című műve volt, 
Vidnyánszky Attila rendezésében és Székely Lász-
ló díszlettervével.
Úgy véljük, Kaposváron az ország egyik legmo-

dernebb színháza épült meg, mind üzemeltetés, 
mind színháztechnikai területen, ami azoknak a 
kivitelezőknek is köszönhető, akik a technikát ter-
vezték, kivitelezték, és a legnagyobb rugalmasság-
gal kezelték a felmerülő problémákat.

Szalai József
szcenikai és műszaki igazgató
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A „Csiky-örökség” a Nyugat-Dunántúl színházi 
központja, kulturális életének egyik ékköve. A re-
konstrukció célja az épület műemléki felújításán 
túl a város kulturális vonzerejének növelése volt, 
valamint, hogy az intézmény városi kapcsolata 
is komplexebbé váljon, hiszen a közönségforgal-
mi rész bővítésével az épület térben is nyithat 
a város felé, és mint intézmény is bővíteni tudja 
szakmai-szellemi és kulturális szolgáltatásait. 
A rekonstrukció nélkülözhetetlen volt a régió szín-
házi centrumaként működő, kiemelt minősítésű 
színházművészeti szervezet korszerű és méltó 
körülmények között folyó művészi munkájának 
biztosításához. A színház Kaposvár és a régió 
kulturális szimbóluma, az itt élők identitásának 
meghatározó része. 

Az épület története
A teátrum épülete, amely a magyarországi sze-
cessziós építészet kiemelkedő alkotása, ma mű-
emléki védelem alatt áll. 1911-ben épült Magyar 
Ede és Stahl József tervei alapján, a budapesti 
Melocco Rt. kivitelezésében, Balla Kálmán szín-
igazgató felügyelete mellett. Magyar Ede és Stahl 
József szegedi építészek pályázat útján nyerték el 
a tervezési munkát. Eredetileg nyári színháznak 
épült, félhengeres oldalrizalitjaival, mozgalmas 
tömeg- és tetőmegoldásaival a kor kiemelkedő 
építészeti alkotása lett. 1400 néző befogadására 
tervezték, ám később a terveket módosították, így 

lett 860 fős a nézőtér befogadóképessége. A te-
tőszerkezet nagyméretű vasbeton áthidaló megol-
dását a magyar építészettörténet az ilyen szerke-
zetek közötti módszer első alkalmazásaként tartja 
számon. A nézőtér díszes ornamentális elemeit, 
mint legszebb részleteket, egy helyi vállalkozó, 
a Borovitz-féle cementgyár készítette.
A közönségforgalmi részek alaprajzi elrendezé-

se már a megnyitáskor is ellentmondásos volt, az 
előcsarnoka szűkösnek, a mosdócsoportok alulmé-
retezetteknek bizonyultak, a büfé elhelyezése ked-
vezőtlen volt, de ezt részben a működés magyaráz-
ta: a nyári színháznak a nézőteret leszámítva nem 
volt szüksége tágas közönségterekre, hiszen előa-
dások előtti időt és a szüneteket a tetőteraszokon, 
illetve a színház körüli parkban töltötték a nézők. 
A raktározás sem jelentett gondot, hiszen állandó 
társulat híján vándorszínházak játszottak itt, akik a 
lerakott díszletet a színpadon állították fel, majd ha 
lefutott a darab, továbbindultak. Az épület vasbeton 
pillérvázas szerkezetként, vékony kitöltő falakkal 
épült, a nyári időszakra tervezve. 
1955-től a színház önálló társulattal, állandó 

jelleggel működött. Ez funkcionális változtatási 
igényekkel járt, ezért a hatvanas években üzemi 
résszel bővült az épület: 336 m2-es pince–föld-
szint–emelet épületrészt építettek hozzá. A dísz-
letraktározás részben megoldódott, de az üzemi 
rész egységei és közlekedőterei közötti kapcsolat 
rendkívül bonyolult lett, értéktelen, az erede-

ti színházépülethez nem méltó homlokzattal. 
A színház 1967-ben került műemléki védelem alá, 
abban az időszakban, amikor Magyarországon a 
szecessziót még nem sokra becsülték; védettségét 
is inkább a saját korában mérnöki bravúrnak szá-
mító, nagy fesztávú vasbeton tetőszerkezetnek és 
az épületen következetesen alkalmazott vasbeton 
szerkezeteknek köszönhette.
A sikertelen bővítést követően – mely továbbra 

sem oldotta meg a szociális és kiszolgáló igénye-
ket – a színház csak ideiglenes engedéllyel mű-
ködhetett. A helyzet normalizálását megoldandó, 
1986–1988 folyamán emeletráépítéssel egy újabb 
bővítésre került sor, ez már egy stúdiószínpad 
elhelyezését is lehetővé tette. Az eredeti épület-
részen – azaz a nézőtéri blokkban – keskeny sáv 
beépítésével illemhelyeket alakítottak ki, ezzel 
megbontva a szecessziós épület oldalhomlokzatá-
nak plasztikusságát. Az épület mögé rakodórámpa 
épült, a pincébe konyhaüzem.
A folyamatos toldás-foldás eredményeként to-

vábbra sem javult a közönségforgalmi terek szű-
kössége. Az üzemi rész térkapcsolataiban zűrzavar 
uralkodott, a raktározást sem sikerült megoldani, 
a magas szintű művészi produkció hátterében mű-
ködő épület korszerűtlen és méltatlan volt, ráadá-
sul az eredeti homlokzaton a vakolat – a vékony 
falakon a téli fűtési időszakban kicsapódó pára 
miatt – teljesen tönkrement, omlásveszéllyel fe-
nyegetett. A létesítmény épületgépészete elavult, 
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üzemeltetése nem volt hatékony, a színpadtech-
nikai berendezések, a hang- és fénytechnika szin-
tén korszerűtlenné vált. A színház üzemi területe 
(öltözők, próbaterem, színpadkiszolgáló egységek 
stb.) zsúfolt volt, nélkülözte a komfortot, hiányoz-
tak a szakmai háttérhelyiségek, ami nehezítette a 
produkciókra való felkészülést.

A rekonstrukció alapelvei
Az átfogó helyreállítás elsőrendű feladata az 
volt, hogy a műemléki rekonstrukció, illetve a 
technikai és színpadtechnikai korszerűsítés 
mellett a funkcionális hiányosságokat orvosolja. 
Megtörtént az 1911-ben épült, védett épületrész 
teljes körű (külső-belső) felújítása, a falak belső 

hőszigetelése, a tetőfedés cseréje és a nyílás-
zárók felújítása, továbbá a védett épületrészhez 
hozzátoldott vizesblokkok bontása és az eredeti 
tervek alapján a homlokzat helyreállítása és szí-
nezése. Teljesen megújult a műemléki épületrész 
belső tereinek színvilága, visszakapva a mintegy 
100 évvel ezelőtti dinamikáját: a szellős, világos 

A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ FELÚJÍTÁSA

A megszépült előcsarnok

A nézőtér a színpad felől
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közönségforgalmi tereket és a sötétebb, bordós 
színvilágú nézőteret.
Jelentős építészeti beavatkozás az előcsar-

nok utólagos aláépítésével – az utca lejtését 
kihasználva – a térszint alatti részben létrejött 
nagyméretű alsó előcsarnok-fogadótér, amely a 
főhomlokzat irányába, a színház előtt lévő városi 
térre nyílik. Az itt nyert terület lehetővé tette a 
műemléki épületrészen az eredeti térkapcsola-
tok visszaállítását, szellősebbé tételét. Ezenkívül 
ez a szint biztosítja az előadáson kívüli fizikai 
kapcsolatot a város és a színház között, művész-
kávézóval, jegyirodával, színházmúzeummal és a 
Csiky-Shoppal.
Az átalakítás rendet teremtett a külső megjele-

nésben: jól érzékelhetően elkülönítette a szecesz-
sziós épületrész és a későbbi hozzátoldások látvá-
nyát, így több időréteg egyszerre van jelen a házon. 
Az 1911-es épületnek nemcsak az utcai, hanem az 
oldalhomlokzatai is visszakapták eredeti, plasz-
tikus tömegformálásukat és gazdag ornamen-
tikájukat. A több periódusban épült bővítményt 
teljesen elbontották, és az újonnan felépített 
mintegy 5000 m2-es új bővítményben rendeződtek 

a funkcionális kapcsolatok, önálló bejáratot kapott 
a stúdiószínpad, az üzemi helyiségek racionális 
átszervezésével működőképessé vált a színházi 
munka. Itt lehetett kialakítani a korábban hiányzó 
vagy alulméretezett helyiségcsoportokat (próba-
terem, önálló bejáratú stúdiószínpad, varrodák, 
színészpihenő és korszerű konyha-étterem stb.). 
A színház teljes területe mintegy egyharmadával 
nőtt, ez szellősebb, kellemesebb téreloszlást tett 
lehetővé, ami a ház és park tradicionális viszonyát 
nem változtatta meg – az új parkolók kialakítása 
és a színház teherforgalmának észszerűsítése el-
lenére sem. A projekt magában foglalta a színház 
körüli környezetrendezést és parkosítást, beleért-
ve a város elsőként felállított (1913) szökőkútjának 
felújítását is.
A felújítás épületgépészete a korszerű ener-

getikára koncentrált, továbbá a koncepció fontos 
része volt az alternatív energiaforrások beépítése 
is. Teljesen megújult a teljes színpadtechnika, az 
eddig nem létező alsószínpadi gépészet besze-
relhetőségét a színpad alatti tér lesüllyesztése, 
a korszerű színpadtechnikai eszközök beépítését 
pedig a zsinórpadlás szerkezeti átalakítása tette 

lehetővé. Megújult a hang-, fény- és videotech-
nika is.
A megújult Csiky Gergely Színház 2019. novem-

ber 11-e óta várja újra a nézőket.
L. Balogh Krisztina
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A kaposvári Csiky Gergely Színház rekonstrukció-
jához az elmúlt években több engedélyezési terv is 
készült. Miközben a műemléki védelem alatt álló 
épület állaga egyre jobban romlott, a megbízó igé-
nyeivel együtt folyamatosan módosult a bővítési 
koncepció.
A színházépület a maga korában igen korszerű-

nek számított. Szerkezeti rendszere monolit vasbe-
ton pillérváz, a H alakú pillérek között téglafalazás-
sal. A vasbeton gerendák közeit monolit vasbeton 
födémlemezek töltik ki, az egyes födémmezők a 
vasbeton pillérek vonalában lévő gerendákra tá-
maszkodnak. A nézőtéri páholyok szerkezete egye-
di: itt a gerendák úgy vannak megszerkesztve, hogy 
egy-egy páholyból a lehető legelőnyösebb látószög 
nyílhasson. A nézőtér fölötti födém a tető hajlás-
szögét követő, keretre támaszkodó vasbeton lemez. 
A nézőtér és a színpad közötti hasonló keret belső 
oldalán a pillérekre támaszkodó rácsos tartó a vas-
függönyt tartja. A nézőtér feletti íves álmennyezet 
cementrabicból készült. A színpadot is vasbeton 
szerkezet határolja, fölötte a 19,4 m magasságban 
lévő acélszerkezetű zsinórpadlásfödémről függnek 

a négyszintes kezelő- és technológiai födémek. 
Az eredeti épülethez kapcsolódó későbbi bővítése-
ket a mostani rekonstrukció során elbontották.

Süllyesztett előcsarnok
Az átalakítás egyik lényeges eleme az új, terep-
szint alá süllyesztett főbejárat kialakítása, melyet 
a meglévő előcsarnok alatt, egy új pinceszint létre-
hozásával alakítottak ki. Az új fogadócsarnok épí-
téséhez a színház előtti teret is lesüllyesztették. 
A színház alatti új szint padlóvonala kb. 1,5 m-rel 
lejjebb került, mint a műemlék épület eredeti ala-
pozási síkja, és kb. 4,5 m-rel a földszinti padlóvonal 
alá. Mivel az eredeti előcsarnokban álló oszlopok 
alapozási síkja magasabban volt, mint a tervezett 
új pinceszinti padlóvonal, a pillérek meglévő alap-
testei a pinceszinti előcsarnok belső terére jutot-
tak volna. Ezért az eredeti előcsarnok egy részét az 
alapozásával együtt elbontották, hogy a helyén új, 
kétszintes előcsarnokot lehessen kialakítani. Eh-
hez ideiglenes acélkiváltó szerkezetet építettek, 
amelynek alapozását az új alagsori előcsarnok 
falain kívül elhelyezett jetoszlopok adták. Az ideig-
lenes rácsos tartókat a födémhez fel kellett feszí-
teni. Ezután a jelenlegi előcsarnok belső pilléreit 
a földszint feletti födém alatt ki kellett vágni. Az 

új alagsori előcsarnok földtömbjének kiemelése 
után a belső pillérek alatt jetoszlopalapok készül-
tek, majd az előcsarnok monolit vasbeton alaple-
meze. Erre áll rá az új monolit vasbeton pillérsor 
a kiváltott pillérek és alapjaik helyén. A pillérek a 
földszint feletti födémhez ékeltek. 

Zenekari árok és színpad
A zenekari árok szélesítésére, illetve mélyítésére 
volt szükség, padlóvonala a jelenlegihez képest 
1,10 m-rel mélyebbre került, –4,4 m-ig lett lesüly-
lyesztve. Az új zenekari árok falai és alaplemezei 
monolit vasbetonból készültek, a színpad és a 
zenekari árok kontúrján levő vázszerkezet alatt 
merev acélbetétes, egymásba metsző, vízzáró 
jet-grouting alapsíkmélyítés készült. Ennek mun-
katér-határolásaként a nézőtéri vasbeton „me-
dence” peremének ideiglenes alátámasztására 
merev acélbetétes jetoszlopsort terveztek, amely 
U alakban a színpad hátsó falának vasbeton pillé-
reihez zár. 
A színpad alatti tér padlószintje általánosan 

a korábbihoz képest szintén kb. fél méterrel mé-
lyebbre került, ami miatt a színpadot határoló füg-
gőleges szerkezetek alapozási síkját is le kellett 
süllyeszteni. A színpadtechnika megújításával új 
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1 A Mérnök Újság 2019. novemberi számának 42–45. oldalán megje-
lent írás rövidített változata. 
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dobforgószínpadot is beépítettek. Ennek gépészeti 
berendezése a környező színpad alatti térhez ké-
pest további 2,5 m padlószintsüllyesztést igényelt. 
A talajvíznyomás ellen 1,2 m vastag alaplemezt 
építettek be, így az épületen belül a kiemelési 
mélység itt kb. –6,3 m. A forgószínpad munka-
tér-határolása merev acélbetétes jetoszlopsorral 
történt. A színpad mögött, a csatlakozó új épület-
szárny munkatér-határolásának körbezárásaként 
bent maradó, hátrahorgonyzott szádfal fut végig, 
amelynek kivitelezése előtt a színpad hátsó hatá-
rolófalának és a nagy terhelésű pilléreknek az ala-
pozási síkját szintén le kellett mélyíteni jet-grou-
ting technológiával.

Szerkezeti beavatkozások
A monolit pillérvázas épület a magyar vasbeton-
építés egyik jelentős korai tartószerkezete. Egyik 
legérdekesebb tartószerkezeti eleme a monolit 
vasbeton tetőfödém, amelynek vasbeton keretek-
kel merevített, vízszintes gerendái vonórúdként 
működnek. Az építés időszakában ez az egyik leg-
nagyobb ilyen típusú szerkezet volt hazánkban. 
Az épületbe nem terveztek egyértelműen elkülö-
níthető merevítőrendszert. A szerkezet vízszintes 
terhekkel szembeni merevségét a vasbeton váz, a 
vázkitöltő téglafalak, a színpad környéki vasbeton 
keretek, valamint a színpadtól keletre épült vasbe-
ton szerkezetek biztosították. A pillérek közötti ge-
rendák a pillérekhez sarokmereven csatlakoznak, 
általában merőlegesen, de több helyen 900-tól 
eltérő szögben. A pillérek és gerendák kapcsolata 
látszótag kiékelt, azonban a helyszíni vizsgálatok 

alapján bebizonyosodott, hogy a kiékelés csak dí-
szítőelem.
A korabeli tartószerkezeti tervek nem álltak 

rendelkezésre. Így annak ellenére, hogy a szerke-
zet tervezésénél valószínűleg figyelembe vették az 
1909-ben kiadott első magyar vasbetonszabványt, 
a tartószerkezet rendszerének és csomópont-
jainak kialakítása nagy bizonytalanságot rejtett 
magában. Mivel kellő megbízhatóságú tartószer-
kezeti modellezést és ellenőrzést a rendelkezés-
re álló adatok alapján nem lehetett végrehajtani, 
átfogó diagnosztikai vizsgálat készült a teljes tar-
tószerkezeten. A vizsgálatok végrehajtása során 
alapvető szempont volt, hogy lehetőleg minimális 
mértékű roncsolással elegendő alapadat álljon 
rendelkezésre az épület tartószerkezetének sta-
tikai ellenőrzéséhez és a szükséges átalakítások 
megtervezéséhez.

A színpadsáv átalakításai
A színpadtól északra és délre eső épületrésznél 
padlósíksüllyesztés készült, 30 cm, illetve 90 cm 
mélyítéssel. A belső pontalapok megerősítése alap-
síkmélyítéssel történt. A meglévő színpadfödémet 
és a színpad alatti tér padlólemezét el kellett bonta-
ni. Az új színpadfödém peremén körben új monolit 
vasbeton erősítőfalat kellett építeni az alapsík-
mélyítés és munkatér-határolás védelmében. Új 
monolit vasbeton szerkezetű alaplemezt kellett 
építeni a –3,5 m-es padlóvonalra. A forgószínpad 
szerkezetének fogadására a színpad közepe alatt 
patkó alaprajzú további mélyítést kellett készíteni, 
melyet a színpad közepén a dobforgószínpad hely-

igényének figyelembevételével a –4,4 m-es padló-
vonalon kellett kialakítani. A színpad alatt készülő 
vasbeton lemezt víznyomásra kellett méretezni, a 
mértékadó talajvízszint figyelembevételével.
A színpadtoronyban lévő munkahidat és az 

acélkarzatokat átépítették. A nézőtér felőli híd 
hátrébb került. A szcenikai programnak megfele-
lően a bekerülő többletterhelések miatt a zsinór-
padlás acélgerendás födémét meg keltett erősíte-
ni. A színpad légterében északon és délen új zárt 
gépészeti teret kellett kialakítani.

Tervezők:
tartószerkezet – Harsányi Csaba, Statikplan Kft.; 

acélszerkezetek – Bárczy Eőrs; 

mélyépítés – Radványi László
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A méltán híres kaposvári Csiky Gergely Színház 
színpadgépészeti felújítására kaptunk megbízást, 
melynek örömmel tettünk eleget. A tervek átnézé-
se után azonnal látható volt, hogy itt nem csak egy 
kis ráncfelvarrásról van szó. Egy igazán korszerű, 
minden tekintetben kiemelkedő technológiával 
bíró komplexumot kívántak létrehozni, ezért igen 
alapos előkészítés és színpadtechnikai tervezés 
előzte meg a munkánkat.

Színházterem
Az első, amit a közönség a nézőtérről lát, az elegáns 
bársonyfüggöny, illetve függönyök. Közvetlenül a 
nézők előtt, a mellvéd fölött, annak ívét követve 
került beépítésre az előszínpadi függöny, amely 
függőleges mozgású zuhanófüggöny. A  mozgató 
szerkezete külön gépezettel leereszthető és akár 
le is szerelhető.
A mellvéd mögött zenekari árok készült. A be-

rendezés három különálló gépi süllyedőből áll, 
melyek egyenként és együtt is mozgathatók, prog-
ramozható szinkron vezérléssel. A három süllyedő 
szerkezeti felépítése azonos, csak az építészethez 
igazodó alakjukban különböznek egymástól. A be-
rendezés lehetővé teszi a zenekari árok mélységé-
nek és kialakításának igény szerinti változtatását, 
valamint hangszerek és egyéb tárgyak szállítását a 
színpadszint és az alsó szint között. Előszínpadként 
a színpad aktív részét is képezheti, színészi játékra 
tökéletesen alkalmas, illetve zenés darab esetén 
azokat lesüllyesztve a zenekarnak biztosítanak 
kényelmes helyet. A gépi süllyedő alsó helyzetben 
tartásakor lehetőség van a színpadszinten segéd-
fedlapok elhelyezésére. Ezen fedlapok 2-2 geren-

dán kerülnek elhelyezésre. A gerendák a mellvé-
den, valamint a színpadfödém peremén kialakított 
fogadókra vannak beakasztva. Ezzel a megoldással 
részleges fedés is kialakítható, és a zenekari árok 
süllyedőivel vegyesen is használ ható.
Az előszínpad fölött 4 db ponthúzó, 1 db vilá-

gítástartó, 1 db hangfalmozgatás lett beépítve. 
A nézőtér közepén lévő nézőtéri csillár leereszté-
sére szolgáló mozgató berendezést építettünk a 
mennyezet fölé.
A főszínpadot a zenekari árok által képezett 

előszínpadtól egy bayreuthi függöny választja el. 
A bayreuthi függöny és a zuhanó előfüggöny moz-
gatása a rendezői jobb oldalon található ügyelői 
pultnál lehetséges. Az érintőképernyős kijelzőn ki 
kell választani, hogy melyik függönyt szeretnénk 
mozgatni, majd a Nyit, a Zár, vagy a Zuhan egyszeri 
megnyomásával a függönyök működtethetők, a 
beállítható sebességgel. A sebesség mozgás köz-
ben is változtatható. A Stop gomb megnyomására 
a mozgás bármikor megállítható. Az érintőképer-
nyőn leolvasható a sebesség pillanatnyi értéke és 
a bayreuthi függöny pozíciója.

Főszínpad 
Az előadások magas szintű megtartásához a teljes 
főszínpad technikája megújult. A főszínpad fontos 
eleme a dobforgó. A dobforgó felső tárcsájának 
méretét a főszínpad mélysége határozta meg, így 
a felső tárcsa átmérője 9,7 m. Az alsó tárcsa átmé-
rője 7 m, ami nagyobb fix alsószínpadi teret enged. 
A két szint között 3,5 méter szintkülönbséget a 
forgó acélszerkezete csak 3 méterre csökkenti, így 
a központi süllyedő elemekkel közel 3 méter ma-

gas dísz letelemet lehet kiemelni alsószínpadról. 
Az  alsógépészet fő szerkezeti eleme a kétszintes 
forgódob, ami a felső tárcsán elhelyezett kerekek-
kel a színpadfödém süllyesztékében kialakított 
futópályára támaszkodik. A futópálya mellett, a 
födémnyílás oldalélén helyezkedik el az oldalve-
zetést biztosító keményfa támasztópálya. Erre tá-
maszkodnak a felső tárcsán elhelyezett oldalveze-
tő kerekek. Mindkét keréksor állítható kialakítású, 
hogy a kerekek együtthordása biztosítható legyen. 
Az alsó tárcsa négy főtartó oszlopon keresztül kap-
csolódik a felső tárcsához. A tárcsák közepén egy 
4×4 m-es nyílás található, melybe négy darab 4×1 m 
méretű süllyedőt építettünk. A süllyedők egyesével 
és szinkronban is mozgathatók, emelési sebesség 
0–0,2 m/s. A felső tárcsára görgősláncokra füg-
gesztett süllyedőket a járókeretükben elhelyezett 
hajtásegység mozgatja. A láncok bekötésénél ta-
lálhatók a mérőcellák, melyek a folyamatos terhe-
lésmérést biztosítják. A süllyedőket a vezetőoszlo-
pokon futó poliuretán futófelületű kerekek vezetik. 
A süllyedők alsó élein és a felső tárcsa nyílásának 
alján elektromechanikus élvédők gondoskodnak a 
hatékony becsípődésvédelemről. A felső tárcsán 
négy helyen, egymástól 90 fokban lehetőség van 
személyemelő elhelyezésére. Mind a négy helyen 
3-3 kivehető fedlap található, így a személyemelő 
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centrikusan és a középvonaltól jobbra, illetve balra 
is elhelyezhető. Mivel a behelyezett személyemelő 
nem ér le az alsó színpad talajára, a forgószínpad 
behelyezett személyemelővel is forgatható ma-
rad. Az alsószínpadon a forgótárcsa mind a négy 
oldalról átjárható. A süllyedők hossztengelyére 
merőlegesen az átjárás teljes keresztmetszetben 
lehetséges, ha a süllyedők alsó állásban vannak. 
A  kereszttengely irányából a vezetőoszlopok szű-
kítik az átjárást. A süllyedők vezérlőszekrénye az 
egyik oszlopközben található, ezen az egy helyen a 
bejárás nem lehetséges. A biztonságos üzemelte-
tés érdekében a süllyedők alatti nyílást betűzhető 
korlátokkal határoljuk el. Bejárás a szükséges he-
lyeken a korlátok kiemelésével lehetséges.
A főszínpadi dobforgóban lévő személyeme-

lő nyílásokba tetszőleges helyre lehetőség van 
a színpadszintről személyemelő beemelésére. 
A  személyemelő a beépítést követően a forgóval 
együtt mozog, villamos betáplálása a forgószín-
padból van megoldva. Az emelő három oldalon 
zárt. Telepítés során a szabad oldalnál becsípő-
désvédelem van beépítve. Önálló mobil beren-
dezés, vezérlőrendszere az emelő aljában kerül 
elhelyezésre. Kezelőfelülete az oldalfalába van 
besüllyesztve a mozgatás közbeni sérülések el-
kerülésére. A személyemelő platója 0–0,6 m/s 
sebességgel, szinte hangtalanul közlekedik.
A dobforgó rendszer lehetővé teszi, hogy elő-

adások közben pillanatok alatt díszletcsere 
történjen a színpadon, színészek, előadók jelen-
hessenek meg a legváratlanabb, az előadások 
drámaiságát növelendő módon és helyszíneken. 
A forgó alatti szinten lehetőség nyílik az új díszle-

tek összeállítására, amiket pillanatok alatt lehet a 
színpadra felemelni.
A hátsó színpad első része alatt helyezkedik el 

a lógódíszlet-tároló helyiség a –4,68 m-es szinten, 
amely a –3,15 m szintről két oldalról bejáratokkal 
közelíthető meg. Alapterülete ~11×2,4 (alul 2,1) 
méter. A felgöngyölt lógó díszleteket, egyéb szál-
anyagokat, díszletelemeket öt polcon lehet tárolni. 
A polcok festett rétegeltlemez-borítással készül-
nek, a külső éleken keményfa szegéssel. Az alsó 
két polc fix, ide kézi erővel lehet átrakodni a felső 
polcokról a ritkán használt díszleteket. A felső há-
rom polc függőleges irányban megvezetett és gépi 
úton a színpadszint fölé emelhető – itt történik 
a ki-be rakodás. A mozgatóművet a lógódíszlet- 
tároló helyiség alján helyezzük el. Az egysebes-

séges helyi vezérlést a hátsó színpad szintjén, a 
berendezés közelében helyeztük el úgy, hogy a ke-
zelőnek mozgatás közben rálátása legyen a polcok 
nyitott, hosszanti oldalára. 
A berendezés fedlapja tűzszakaszhatár – a tűz-

jelző központból érkező jelzésre alsó helyzetbe 
kell lesüllyedjen –, azaz ilyen esetben a gép a pol-
cokat a fedlappal együtt automatikusan süllyeszti.

Felsőgépészet
A felsőgépészet mozgatóműveit és vezérlőszekré-
nyeit kétoldalt, a zsinórpadlás alatt kialakított új 
gépházakba építettük be. 
A felsőgépészet részei: a vezetett „0” húzó, vi-

lágítási híd és mozgatás, színpadnyílás-szűkítők, 
22 db gépi szinkron díszlethúzó, 2 db gépi mozga-
tású világítási tartó, 2 db panorámatartó, horizont-
mozgatás, 10 db hátsó színpadi kézi csörlős dísz-
lethúzó, hátsó színpadi horizont függönypályák, 
felnyíló munkakarzatok.
A világítási híd 10,6 m hosszú, összesen 1,4 m 

széles (a járószint csak 600 mm széles) és 2,9 m 
magas acélszerkezet, mely színpadszintig, sze-
relőmagasságba ereszthető. A felső szinten ká-
belkosarat alakítunk ki a lapkábelek fogadásához. 
A lámpákat a színpad felőli oldalon kettős U80 
korlátra, ill. az e fölött lévő 48,3 mm-es csőtartóra, 
valamint a híd alatti csőre lehet elhelyezni. A híd-
ra szerelt függőleges szűkítésekkel esetenként a 
portálszélességet is változtatni kell, oldalanként 
2-2 méterrel (6,6 m és 10,6 m között). A 2,5×8,8 
méteres panelek alul kerekeken gördülnek, rög-
zíthetők, fenn a fix toronyhoz vannak megvezetve. 
Borításuk fekete bársony. Az oldalmozgatás kézi, a 
függőleges gépi úton történik.
A világítási híd statikus helyzetében a híd aljára 

szerelt 10,2 m hosszú sínen 2 db, egyenként 2,5 kN 
terhelésű motoros láncos emelő működtethető. 
A  világítási híd acélszerkezetét úgy tervezzük, 
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hogy ez a két 2,5 kN pontszerű teher a híd teljes 
hosszában bárhol elhelyezhető legyen. 
Szinkron díszlethúzók. A díszlettartók kettős 

csőtartók, hosszuk 12 m, a jobb és a bal oldalon 
0,5-0,5 m kihúzható, becsúsztatható és rögzíthető 
csőtoldattal, díszlettartó csövenként 10 db önzáró 
teherfüggesztő elemmel. Teherbírása 4 kN meg-
oszló terhelés, mozgástartománya 15 m, mozga-
tási sebessége 0–1,0 m/s között fokozatmentesen 
szabályozható, programozható. A világítási tartók 
hossza 12 m, a tartók elején és hátulján elakadást 
gátló távtartó csőkerettel, felül kábelkosárral. 
A tartók hasznos teherbírása 15 kN megoszló ter-
helés, mozgástartományuk 13 m. 
A panorámatartók oldalanként a gerinctartón 

3-3 forgatható panorámalábbal rendelkeznek. 
A lábak hossza 2 m, a két végén 30 cm-re kihúzha-
tó, rögzíthető toldatokkal. 

Kétpályás horizontív és mozgatása: gerinctar-
tóra szerelt kettős kombi pálya, mintegy 15,8 m 
hosszú, mindkét pályán 25 cm-enként vulkolán-
kerekes, műanyag függesztő kocsikkal. A tartón a 
függönyök mozgatása kézzel történik. 
Hátsó színpadi kézi díszlethúzók. A megrendelő 

igényének megfelelően a díszletek előkészítése 
céljából a korábbi 10 db kézi csörlős húzót vissza-
szereltük az új hátsó színpadra. 
Hátsó színpadi horizont függönypályák: jobb- és 

baloldalt ~6,5 m, hátul középen ~9,5 m hosszban. 
Fixen szerelt kombi profil, 25 cm-enként műanyag 
vulkolánkerekes függönykocsikkal. A füg göny kéz-
zel húzható el. 
Két irányban felnyíló munkakarzathíd. A szín-

padra a hátsó színpad mögötti díszletraktárból 
lehet a nagyobb díszletelemeket beszállítani, vi-
szont a technikai karzat alacsonyabban fut, mint 

a díszletajtó magassága. A díszletátszállítás érde-
kében az ajtó elé, a karzatra két oldalra felhúzható 
hidat terveztünk kézi csörlős működtetéssel, az 
aktuális munkakarzatszakasz kiképzéssel, a híd-
dal együtt nyíló védőkorláttal. Méretei 1,3×3,4 m.

Kamaraszínház
A színház kibővült egy kamaraszínpaddal, amely 
11 m széles, 19 m hosszú, 6,9 m magas. A kamara-
színház padlózatban, a karzatok közötti területen 
egy 8 m széles, 12 m hosszú, 30 cm mély süly-
lyeszték lett kialakítva. Ebbe a süllyesztésbe egy 
8×8 méteres kazettába a 7,6 méter átmérőjű forgó-
színpad készült, ami a forgáson kívül előre-hátra 
is képes akár forgás közben is mozogni. Mind a 
forgás, mind a vízszintes mozgás sebessége vál-
toztatható. A pozícióba állítást követően a szaba-
don maradt 1 méteres osztású területeket mobil 
emelvények behelyezésével kell kipótolni. 

Kihúzható nézőtéri lelátórendszer készült a né-
zők elhelyezésére. A lelátón 106 fő foglalhat helyet. 
Két részre bontottan készítettük, azért hogy ösz-
szecsukott állapotban a közeli díszletraktárba ki-
tolható, illetve elhelyezhető legyen. A szállításhoz 
szükséges beépített segédeszközök a feladatunk 
részét képezték. Kihúzást követően a tribünbe 
lehajtott székek manuálisan felnyithatók. A tribün 
közepén feljáró van, szélein fogadó hüvelyeket 
helyezünk el, melyek a korlát elhelyezésére szol-
gálnak.
A kihúzható lelátó elemeinek összes szélessége 

8,25 m, a sorok száma 8, sortáv 90 cm, soremel-
kedés 30 cm. A lelátó mélysége kihúzva kb. 7,8 m, 
összecsukva 1,50 m. Az utolsó sor magassága 
2,4 m. Középen kb. 1,1 m széles közlekedővel, 15 cm 
fellépésű lépcsőbetétekkel, korlátelemekkel két 
szélen és hátul. 
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A kihúzott nézőtér elé további széksorok is el-
helyezhetők a vízszintes padlón. A lelátókat úgy 
alakítottuk ki, hogy igény szerinti sorok részleges 
kihúzását is lehetővé tegye. Szükség szerint akár 
pár sor is kihúzható. 
A Kamaraszínház mennyezetén 140 m2 tech-

nikai rács készült, 1 m×1,2 m-es rácskiosztással, 
hegesztett kivitelben. Az ø51 mm csőrasztert a lég-
csatornák szintje alatt, a ponthúzó sorok vonalát 
követve szereltük fel. Teherbírása egy ponton max. 
0,5 kN, megoszlóan 0,5 kN/m, 1 kN/m2 korlátozás-
sal a födémre. 
9 db, hosszirányban elhúzható ponthúzó került 

beépítésre a technikai rácsok közé 3 sorban, so-
ronként 3 db elhúzható ponttal, a pontokon műter-
heléssel és menetes teherakasztó láncszemmel, 
a mennyezeten előkészített statikai tartókra. Egy 
ponthúzó teherbírása 3,5 kN, mozgatási sebessége 
max. 0,6 m/s, mozgástartománya 4,2 m. A vezérlés 
a ponthúzók csoportba választását lehetővé teszi. 
Mobil gépi függönymozgatás. A függönyt és a 

mozgatást egy gerinctartóra szereltük, amely a 
mennyezeti rácstartóra szerelhető. A függöny-
mozgatás jellege: függőleges redőző. A berendezés 
szállításához egy gördíthető tárolótartót készítet-
tünk, melyre a komplett szerkezet rárakható, rak-
tárba is tolható. A gerinctartó, ill. a függöny mérete 
8,2 m hosszú, működési magasság 6 m, a mozga-

tási sebesség 0,1–0,8 m/s között szabályozható. 
A  vezérlőszekrényt a gerinctartóra szereltük, a 
hálózathoz csatlakozás dugaszolható lengőkábe-
les, két helyen alakítottunk ki csatlakozási pontot 
a karzat hosszában. 
A díszletraktár irányába jellegében a főszín-

padival megegyező felnyíló hidat építettünk a 
karzatba, a díszletszállítás könnyítésére. A terem 
oldaltakarásaihoz, a karzat alatt körben kombi 
függönypályát szereltünk fel. 
A díszletbeszállítást segíti a gépkocsibeálló 

és a kamaraszínház szintje között beépített dísz-
let szállító emelő és a két nagy teherbírású – a 
gépkocsiátjáróba telepített – szintkiegyenlítő 
emelő, mely a teherautó beállását követően azt a 
platószinthez emeli, ezzel könnyítve a kirakodást. 
A teherautó a főszínpadi raktárszintre is emelhető, 
vagy a díszletszállító emelő szintjére lesüllyesztve 
segíti a főszínpadi vagy kamaraszínházi díszletek 
szállítását. 

Stúdió-próbaterem
A színház akár színjátszásra is alkalmas részét 
képezi az emeleten lévő 130 m2-es stúdiószínpad. 

A terem mellett díszletraktár van, ahol csak az 
aktuális darabhoz tartozó díszleteket helyezik el. 
A díszleteket a főszínpadhoz tartozó díszletrak-
tárból egy villamos láncos emelőgép segítségével 
lehet felhúzni. Az alsó és felső díszletraktár között 
tűzgátló ajtó található, amit motorikusan lehet 
nyitni-zárni. A stúdiótérben a mennyezet alá egy 
technikai rácsrendszert telepítettünk, ill. oldalta-
karásként kombi függönypályát szereltünk körbe, 
tartozékaival.
Mindhárom játszóhelyre természetesen a tel jes 

függönyözést lángmentesített textíliákból szál-
lítottuk, és a teljes színpadpadlót is beépítettük.
A színház felújítása igazán jelentős feladat volt, 

amit örömmel vállaltunk el és a legjobb tudásunk 
szerint teljesítettünk. Az első tapasztalatok alap-
ján a színház szakemberei gyorsan megtanulták és 
jól kezelik a számukra új berendezéseket. Bízunk 
benne, hogy a sok munka meghozta a gyümölcsét, 
és a színház továbbra is a város egyik büszkesége 
lehet, ahová örömmel mennek a szórakozásra, ki-
kapcsolódásra vágyó nézők.

Barna János
Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.
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A színház dedikált tirisztoros helyiségében ka-
pott helyet a rendszer fő betáplálási szekrénye, 
melyet a várható maximális terhelésből számít-
va 3×400  A áramfelvételre méreteztünk. A ha-
tásvilágítási rendszer betáplálási határait még 
a központi meddőteljesítmény-mérés alatt sem 
sikerült teljes terhelés mellett megközelítenünk – 
jelentős tartalékok vannak még tehát e téren (is) 
a rendszerben. A fő betáplálási szekrény biztosítja 
a szükséges villamos áramot a rendszer 230 V-os 
teljesítményszabályzó és kapcsolószekrényeinek, 
valamint valamennyi gyengeáramú kiszolgáló 
eszköznek. Összesen öt darab 48 modulos (96 csa-
tornás) Strand Lighting EC21-es szekrény szolgál-
ja ki a ház két színpadának mintegy 480 áramkö-
rét. Ehhez hozzáadódik a nagyszínpadi dobforgóba 
telepített 24 szabályozható áramkör, valamint a 
kamaraszínpad forgójához szállított 12 db egycsa-
tornás mobil dimmer. Az EC21-es duál modulok 
mindegyike csatornánként RCBO-val szerelt, így 
biztosítva egyszerre érintés- és tűzvédelmet a 
szcenikai áramkörök kábeleinek és végponti do-
bozainak, csapdáinak. Minden racket egyenként 
egy redundáns működésű duál processzor hajt 

meg, mely zavartalan működést biztosít bármely 
processzor esetleges meghibásodása esetén is. 
A  processzorok beépített webszervereiknek kö-
szönhetően a hálózaton távolról monitorozhatók, 
igény esetén konfigurálhatók is.

A hatásvilág vezérlőjel-disztribúciója a házban 
teljes mértékben hálózati alapon történik, az IP-n 
érkező jel csak a szcenikai végpontokban kerül 
átalakításra DMX-jellé. Amennyiben igény van 
rá, a végponti, egyenként 4 külön konfigurálható 
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A színház hatásvilágítási
rendszerének felújítása



DMX-porttal szerelt SGM A-4 hálózati node-okba 
épített 2 portos switch lehetővé teszi, hogy akár 
hálózati DMX-vezérlőket, akár (hálózati) RJ45 
porttal ellátott fényvetőket köthessünk közvet-
lenül a hálózatra. Az A-4-est bátran föl mertük 
helyezni a színpadtér azon területeire is, ahol 
esetleg mechanikai sérüléseknek – mint például 
díszletek nekitolásának – lehetnek kitéve, hiszen 
masszív külső alumíniumváza minden ilyen jel-
legű sérüléstől megvédi. A node-ok sACN proto-
kollon fogadják a vezérlőjelet a fényvezérlőktől, 
a kapcsolat a házvilágítási rendszerrel pedig 
Art-Net-en történik. Természetesen a vezérlési 
rendszer minden tagja fogadja és kezeli mindkét 
protokollt. Amennyiben vezeték nélküli DMX/RDM 
átvitelre lesz szükség, a LumenRadio abszolút 
high-end multifunkciós adóvevő eszközeivel ez a 
legnagyobb stabilitással megoldható. A LAN háló-
zat központjában két darab, a tirisztoros helyiség 
hátsó falára szerelt gyengeáramú rackben elhe-
lyezett Gigabites TP-Link, nem menedzselhető 
hálózati switch biztosítja a gyors és megbízható 
jeltovábbítást. A teljes vezetékes hálózat további 
5 db dedikált TP-Link Wi-Fi access point segít-
ségével érhető el vezeték nélkül, így mind az MA 
fényvezérlők, mind az SGM node-ok, mind a Strand 
processzorok bárhonnan hozzáférhetők a színpad- 
és nézőtérből a rendszerhez szállított Apple mobil 
eszközökről.
A ház mindhárom játszóhelyén MA Lighting 

fényvezérlőket használnak a világosító kollégák. 
A kamara- és stúdiószínpadon a ház már meglévő 
Grand MA2 eszközeit, míg a nagyszínpadon az ál-
talunk újonnan telepített Grand MA3 konzolt – egy 
full-size és egy light méretben. Mindkét konzol 
alapesetben a fényvezérlő helyiségben (tablón) 
van elhelyezve, de a próbahetek alatt lehetőség 
van a pultok ad-hoc áthelyezésére a nézőtéren 

kialakított rendezői pozícióba – vagy virtuálisan 
bárhova, ahol Ethernet-DMX node van elhelyezve 
a színházban. A két pult egymással egy munka-
menetben (MA session) teljesen redundáns mű-
ködést biztosít az előadások során, így elkerülve 
a kellemetlenségeket egy pultmeghibásodás vagy 
lefagyás során – bár az MA pultok híresek stabi-
litásukról, az előadások lebonyolításának bizton-
sága nem enged meg kompromisszumokat, főleg 
most, a V3-as szoftverre való átállás küszöbén. 
A fénypultok kijelző felületei – a beépített érin-

tőképernyőiken felül – további két, falra szerelt 
touch kijelzővel lettek kiegészítve a programozás 
és monitorozás meggyorsítására, megkönnyíté-
sére. Szintén fix helyet kapott még itt egy 21”-os 
kijelzővel szerelt Apple iMac számítógép, melyről 
szintén lehetőség van a rendszer bármelyik háló-
zati elemének monitorozására és konfigurálására, 
hozzáférést biztosít a közönségforgalmi terek és a 
nézőtér világításához, valamint bármely egyéb fel-
merülő (egyszerűbb) számítástechnikai feladatot 
el tud látni, mint például webböngészés, szcená-
riumkijelzés, szerkesztés stb.
A színház fővilágosítója és jobbkeze (Memlaur 

Imre és Nagy Péter) – építész kollégánk (Csoknya 
Boglárka) által a virtuális térben fölépített játék-
tereinek 3D modelljeibe – már jóval a kivitelezés 
megkezdése előtt elkészítették a hatásvilágítási 
rendszer szimulációját. Számos kooperáció során 
pontos meghatározásra kerültek a világítási pozí-
ciók, a fényvetők, az áramkörök és a gyengeáramú 
kiállások elhelyezkedése. Ebben a rendszerhez 
jó előre szállított Apple számítógépek és a rájuk 
telepített Vectorworks Spotlight (3D modellező 
tervkészítő), valamint Vision (levilágítási vizuali-
zációs) szoftverek voltak segítségünkre.
A lámpapark gerincét két igazi top robotlám-

pa-fejlesztő és -gyártó brand, a Clay Paky és a 
Vari*Lite legmodernebb LED technológiás szín-
házi fényvetői alkotják. A hatásvilágítási része 
12 db Axcor Profile 900-as, 16 db K-EYE K10-es, 
4 db K-EYE K20-as és 4 db B-EYE K10-es. A front-
világítást erősítendő 7 db Vari-Lite VL1100 LED 
robot profilfényvetőt telepítettünk. A statikus 
fényvetőket a Strand Lighting (22 db PL4 LED-
es és 48 db SPX 800W-os halogén profil, 10 db 
SL Punchlite 220 motoros zoommal szerelt LED 
PAR, valamint 4 db SL BAR 660-as effekt és hori-
zont derítő), az ADB (4 db Warp profil), valamint 
az ARRI (3  db L10-C LED Fresnel) biztosította a 
projekthez. A  színház két új fejgépe a Pesti Imre 
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neve által fémjelzett Nextlumen gyártósoráról ke-
rült le. A  LED-es fényforrással szerelt, hangtalan 
működésre képes eszközök mindössze kevesebb, 
mint 300 W-os teljesítményfelvétel mellett – 
kifinomult optikai rendszerüknek köszönhetően 
– kimeneti fényerősségben felérnek a piacvezető 
2 kW-os fémhalogén fejgépekkel is. A ház régebbi 
Chroma-Q scrollereit 12 új egységgel és az egész 
színváltó rendszert kiszolgáló új tápegységparkkal 
egészítettük ki. Mind a színváltókba, mind a teker-
csekbe Rosco gélek kerültek. További hatáskeltési 
eszközökből rendelkezésre áll 4 db hagyományos 
UV ágyú, valamint egy nagy fényerejű SGM LED 
stroboszkóp.
A komplett effektgéppark – a ködgépek kivéte-

lével – mind a Look Solutions „industry standard” 
gépeiből épül fel. A két különböző, nagy teljesít-
ményű (Viper NT és 2.6), a két akkumulátorról mű-
ködtethető (Power Tiny és Tiny S), valamint a ne-
hézfüstgép (Cryo-Fog) mellé az MDG extravagáns 

kinézetű, de rendkívül nagy hatásfokkal működő, 
CO2-es hűtésű ködgépeiből nem kevesebb, mint 3 
darab érkezett.
A világítási trégerekre, a mozgó hídra, valamint 

a dobforgó süllyedőibe az Igus Hungária szállította 
az energialáncokat, valamint a nagy mechanikai 
terheléseknek ellenálló energiaátviteli és gyenge-
áramú kábeleket. A végponti szcenikai dobozokat 
és csapdákat a TEQ Kft. gyártotta részben Narval, 
részben egyedileg tervezett és legyártott elemek-
ből. A különböző világítási tartókat, statívokat és 
állványokat a komoly szakmai múlttal rendelkező, 
hazai Balogh lámpa- és statívgyártó cég biztosí-
totta. 4 db teleszkópos, csörlős emelőt – mobil 
traverzrendszerek, keretek emeléséhez – a meg-

bízhatóságukat már többször is bizonyító spanyol 
Fantektől szereztünk be.
Ugyan nem képezi a hatásvilágítási rendszer 

részét, de itt – szakmai berkekben – talán érdemes 
megemlíteni, hogy az épület homlokzati díszvilá-
gítását szintén cégünk tervezte és kivitelezte.
A technika gyors fejlődésének igyekeztünk eb-

ben a projektben is megfelelni, így Memlaur Imre 
világítástervezővel és Szalai József szcenikai és 
műszaki igazgatóval együttműködve folyamato-
san frissítettük a terveket, hogy végeredményben 
a lehető legkorszerűbb szcenikai világítást szál-
líthassuk a színház számára. Együttműködésüket, 
segítségüket ezúton is köszönjük!

Horváth Gábor
Zaj Rendszerház Kft.
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Teljesítményszabályozók a Strand Lighting EC21 szekrényekben





A kaposvári színház rekonstrukciós munkálatai-
hoz a teljes audiovizuális rendszer, valamint az ál-
talános gyengeáramú rendszerek tervezésével és 
telepítésével az Animative csapata is hozzájárult. 
A cégcsoportunkba tartozó Animatic Kft.-vel közö-
sen két nagyobb feladatot láttunk el a felújítás so-
rán: az audiovizuális rendszerek teljes körű újra-
gondolását, tervezését és kivitelezését, másrészt 
az általános gyengeáramú rendszerek tervezését, 
kivitelezését.
A feladat egy olyan, teljes körűen használható, 

modern hangrendszer megalkotása volt, amely a 
legkorszerűbb eszközökkel, időtálló megoldásaival 
a későbbi fejlesztéseket lehetővé tevő infrastruk-
túrát biztosít. Egy rugalmas, a jelen felhasználói 
igényeken olykor túlmutató, teljesen digitális 
alapú rendszert kellett összeállítani. Szerencsére 
a rendszer kommunikációs gerincét alkotó DANTE 
hálózati protokoll minden választott összetevő 

számára érthető nyelv. A színház szakembereivel 
egyeztetve kerültek kiválasztásra a főbb össze-
tevők, és mivel nem kellett egy konkrét, körülha-
tárolt beszerzési forrást figyelembe venni, elég 
színes, vegyes eszközparkot sikerült betervezni.
Az általános gyengeáramú rendszerek szem-

pontjából a legfontosabb az volt, hogy mind a tűz-
védelmi rendszer, mind a vagyonvédelmi, illetve 
beléptetőrendszerek a lehető legrugalmasabban 
legyenek használhatók, az ügyféligényeket széles-
körűen kiszolgálják, és megfeleljenek a vonatkozó 
törvényi előírásoknak. A fentieket vettük figyelem-
be az IT-rendszer, strukturált hálózat tervezése-
kor és kivitelezésekor, ahogy kiemelt fontosságú 
szempont volt az épületre vonatkozó teljes körű 
akadálymentesítés is.
A kivitelezés teljesen a megszokott magyar 

gyakorlat szerint zajlott: csúszások, késések tar-
kították. Alkalmazkodni kellett a körülményekhez, 

menet közben néhány betervezett tételről kiderült, 
hogy mire szállítani lehetne, már kifutott a széria, 
és volt, ami már a gyártásból is kikerült, így ezeket 
pótolni, cserélni kellett. 
A beruházás során nagy mennyiségű eszköz ke-

rült integrálásra, nemcsak hangpultokból, hang-
sugárzókból vagy kábelekből, de a teljes rendszert 
kiszolgáló hálózati eszközökből is jelentős meny-
nyiségre volt szükség. Természetesen megújult 
a mikrofonpark és az ezekhez tartozó kiegészítő 
eszközök, állványok, kábelek is (lásd a keretben az 
összesítőt).

A rendszer számos különlegességet 
is tartalmaz
Számunkra a legfontosabb napjaink legmoder-
nebb, legprofesszionálisabb eszközeinek rend-
szerbe foglalása volt. Előremutató és időtálló 
megoldásokat találtunk ki, ami egy ilyen – negy-
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A színház felújított
audiovizuális rendszerei
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ven éven te esedékes – önkormányzati beruházás-
nál igen lényeges. Az egész házra kiterjedő digitá-
lis audiohálózat (DANTE) és az ezzel kompatibilis 
eszközök nagy száma rendkívül rugalmassá és 
sokoldalúan használhatóvá teszik a rendszert. Mi-
vel a vállalásunkban nemcsak hang, hanem a képi 
megjelenítés is szerepelt, így a videorendszerek 
tervezése is feladat volt. Négy darab nagy teljesít-
ményű, full HD DLP projektor látja el a színdarabok 
vizuális igényeinek kielégítését, amelyekhez pro-
fesszionális kamerák, valamint broadcast minő-
ségű lejátszószoftverek társulnak. Az egyre ódiva-
túbbnak tűnő előcsarnoki plakátok helyét kijelzők, 
képernyők vették át: a digital signage rendszer LG 
kijelzőparkja világszínvonalú, ugyanúgy, mint a 
színpadi kijelzők, amelyek ipari Samsung megje-
lenítők. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a színház 
AV rendszerének tervezőjeként és a projekt veze-
tőjeként már az elejétől követtük a színház életét, 
betekinthettünk a színfalak mögé, rengeteget 
időt töltöttünk el a színház üzemeltetőivel, mun-
katársaival, így az ő igényeiket meghallgatva és 
megismerve egy testre szabott és jól használható 
rendszert tudtunk létrehozni. 

A fentiek mellett a projekt során több kihívás-
sal is szembe kellett néznünk. Egyrészt egy állami 

kulturális beruházás anyagi 
lehetőségei nem korlátlanok. 
Másrészt a tervezés, sőt még a 
kivitelezés is nagyon sok imp-
rovizációt igényelt, ami annak 
köszönhető, hogy a művészeti 
elképzeléseket követnünk kel-
lett a technológiával. Egyetlen 
példa: az a helyiség, ami ere-
detileg próbateremnek készült, 
ma már stúdiószínpadként 
üzemel, tehát előadások lebo-
nyolítására is alkalmassá kel-
lett tenni. A kivitelezés során 
a másik – sikeresen vett – aka-
dály az alapvetően műemléki 

adottságokkal bíró épületben a modern technoló-
giával rendelkező AV és az általános gyengeáramú 
rendszerek kialakítása, telepítése volt. 
Az összes nehézség ellenére, a színházzal karöltve 

végül egy igazán színes rendszert tudtunk létrehozni 
– elsősorban a márkák sokszínűségére gondolunk. 
A keverőpult-rendszer Yamaha, a fő hangsugárzó 
rendszer L’acoustics, a monitorrendszer Coda-Audio, 
a vezeték nélküli rendszer Sennheiser, a mikrofonok 
Shure, DPA és Neumann márkák közül kerültek ki. 
A hangutómunka-stúdióban SSL, RME és Nuendo 
rendszerek, eszközök dolgoznak együtt. A számí-
tógépek Apple termékek, és természetesen redun-
dánsak. A rendszer magját és a hálózatot Focusrite 
valamint D-Link eszközök alkotják. Igyekeztünk 
megkötések nélkül mindenből a leginkább célnak 
megfelelőt választani, így valóban amolyan „sztárvá-
logatott” rendszert tudhat a magáénak színház.
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Hangsugárzók a nézőtér hangosításához

Hangpáholy Yamaha keverővel

Yamaha PM7 kijelzője, Dante hálózatra csatlakozó Sennheiser URH mikrofonok





Mindenképp érdemes kiemelnünk, hogy az eddi-
gi színházi tapasztalatainkra építve olyan funkcio-
nális lehetőségeket tudtunk javasolni, amelyekre a 
színháziak nem is gondoltak, és nem feltételezték, 
hogy esetleg szükségük lehet rájuk. Nagy örömöt 
jelentett számunkra, amikor egy-egy ilyen funk-
ciót megmutattunk a színház szakembereinek, 
és ők örömmel fogadták az ötleteket. Furcsa volt 
megtapasztalni a próbaüzem során, hogy a frissen 
telepített hívó- és intercom rendszert nem kezdték 
el használni, inkább kiabáltak egymással. Amikor 
rákérdeztünk, elmondták, hogy az előző rendszer 
hiányos és hibás működése teljesen elvette minden 
bizalmukat az ilyen rendszerek iránt. Miután meg-
mutattuk nekik, mit és hogyan is tud ez a rendszer, 
elkezdtek megbarátkozni vele, mostanra pedig tel-
jes körűen használják a funkcióit. A hívó-ügyelő és a 
színháztermi hangrendszer teljesen átjárható, ami 
nagymértékben megkönnyíti mind az ügyelő, mind 
pedig a hangmérnök munkáját. A keverőpultok, a 
színháztermek és a hangutómunka-stúdió teljes 
átjárhatósága a soksávos, digitális audiohálózattal 
olyan rugalmasságot és sokoldalú használhatósá-
got biztosít, amit példaértékűnek gondolunk. Ahogy 
a színész a mikrofonjába beszél vagy énekel, a hang 

bejut a rendszerbe, a jel teljes útja során végig di-
gitális tartományban marad, egészen az erősítők 
kimenetéig, ahol a hangsugárzók meghajtására újra 
analóg jellé alakul. Ezt a végig digitális tartományt 
a legkimagaslóbb márkák termékeivel párosítva, 
bátran mondhatjuk, hogy stúdió minőségű rendszer 
szolgálja ki a színházlátogatók érzékszerveit.

A rekonstrukció során több 
szakág munkatársai vettek részt 
a munkában
Audiovizuális oldalról, tehát az Animative Kft.-től 
Kozma István AV-mérnök volt az, aki mind a ter-
vezésben, mind a kivitelezésben fontos szerepet 
játszott. Emellett cégünk gépész csapatának tag-
jai, Ritter Richárd és Nagy Mihály gépész tervezők 
a hangsugárzók tartószerkezetének tervezésében 
és kivitelezésében vettek részt.
Az Animatic Kft. részéről a biztonságtechnikai 

és vagyonvédelmi rendszerek tervezésében és 
kivitelezésében – Horváth Károly villamosmérnök 
vezetésével – Tóth Attila projektvezető, valamint 
Istvankó Erik és Balta Miklós gyengeáramú tele-
pítő munkatársak vettek részt.

Kozma István, Horváth Károly
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A színház audiovizuális rendszere számokban

Mikrofon 53 db

Csatorna 24 URH

Csatorna 6 IEM

Digitális keverőpult 3 db

I/O Interface 4 db

Végfok 9 db

Hangsugárzó 40 db

Háttérhang és beszéd célú hangsugárzó 212 db

Ipari kijelző 19 db

10k full HD DLP projektor 4 db

Apple számítógép 6 db

Interkom állomás 16 db

Csatlakozófelület az AV-rendszer számára 40 db

Kábel 23 km

Csiky Gergely: Buborékok című nyitóelőadás próbája (rendező: Vidnyánszky Attila, díszletterv: Székely László)





A Magyar SzínházTechnikai Szövetség által ala-
pított, a hazai színháztechnika nagy alakjáról, 
az első magyar színháztechnikai mérnökről el-
nevezett Tolnay Pál-életműdíj évente egyszer 
adható kitüntetés. A magyarországi színházi élet 
területén dolgozó, meghatározó és kiemelkedő 
tevékenységet folytató műszaki dolgozók mun-
kásságának elismerésére hivatott, akiknek több 
évtizedes műszaki tevékenysége elősegítette a 
színházi világ technikai fejlődését. A kitüntetéssel 
300 000 Ft pénzjutalom, oklevél, valamint egy Tol-
nay Pál portréját és egy színházi jelképet ábrázoló 
bronzplakett jár.
A díjat 2019-ben – a Szabad Tér Színház igazga-

tójának javaslata alapján – a Magyar SzínházTech-
nikai Szövetség elnöksége Szolga István műszaki 

igazgatónak ítélte 
oda a színháztech-
nika, a szcenika, a 
díszlettervezés és a 
díszletgyártás terü-
letén végzett közel 
négy évtizedes, sok-
oldalú munkássá-
gáért. 
„Szolga István 

1958 óta megsza-
kítás nélkül színházakban dolgozott, először a 
Magyar Állami Operaház műszaki osztályán kezd-
te, majd az Erkel Színház műszaki vezetőjeként 
folytatta. 1990-1995 között a Budapesti Művészeti 
Hetek Szabadtéri Színpadok főmérnöke és szceni-
kusa volt. 1996–2003 között az Operettszínház mű-
szaki igazgatójaként részt vett a színházépület fel-
újításában. 2003-tól kezdve a Szabad Tér Színház 
műszaki igazgatója. A Margitszigeti Szabadtéri 
Színház felújítását irányította 2013-ban. Sokéves 
műszaki, szcenikusi munkája során többször ka-
pott megbízást díszlettervezésre és nagyszabású 
koncertek szervezésére is. Sokoldalú színházi 
szakember, munkáját az alázat, az elmélyült preci-
zitás, igényesség jellemzi. 
A mai napig nagy gyakorlattal, lelkiismeretes, 

kitartó munkával biztosítja a műszaki, technikai 
feltételeket és szervezi a műszaki személyzet 
összehangolt munkáját színpadainkon az előadá-
saink sikeres lebonyolításához. Meggyőződésem, 
hogy mind szakmailag, mind emberileg méltó a 

Tolnay Pál-életműdíjra” — méltatta a díjazottat 
Bán Teodóra igazgató.
A díjat Lakatos Gergely elnök és Szűcsborus 

János, a Magyar SzínházTechnikai Szövetség el-
nökségének tagjai, valamint Tóth Kázmér, a dísz-
letgyártással is foglalkozó szegedi Scabello Ipari 
és Szolgáltató Bt. vezetője nyújtotta át. 
Szolga István kollégánk sikeres pályafutást 

mondhat magáénak, munkáját több ízben is dí-
jazták: 1984-ben a Munka Érdemrend bronz fo-
kozatával, 1988-ban a Tűzbiztonsági Érem ezüst 
fokozatával. 2009. augusztus 20-án a Magyar 
Köztársaság elnöke által adományozott Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetéssel 
ismerték el munkáját. Ebből az alkalomból készült 
interjú munkájáról „Akikre büszkék vagyunk – Gra-
tulálunk” címmel a SZÍNPAD 2010. 1. számának 
25–27. oldalán olvasható. 2013 decemberében a 
Magyar Teátrum Díjat nyerte el.

Proscaenium Emlékgyűrű 2019
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnöksége 
– hálás köszönete kifejezéseként – 2019-ben má-
sodszor Proscaenium Em-
lékgyűrűt adományozott 
a megszervezésében való 
aktív részvételéért, vala-
mint a Színháztechnikai 
Fórum és a SZÍNPAD folyó-
iratok megalapításával és 
kiadásával a színházi-mű-
szaki közösségért végzett 
több mint öt évtizedes, 
sokoldalú szolgálatáért, 
fáradhatatlan munkája elismeréséül Szabó-Jilek 
Iván aranydiplomás gépészmérnöknek, színházi 
konzulensnek, színház-technológiai tervezőnek.
„Szabó-Jilek Iván okleveles gépészmérnök 

szakmai pályája 1962-ben forrott egybe a színház 
világával. Kezdetben a Középülettervező Vállalat 
Színháztechnikai Szakosztályának tervezőjeként, 
majd a KOMBER Színháztechnikai Szakosztályá-
nak vezetőjeként, a Színházak Központi Műtermei 
igazgatójaként, később számos emblematikus 
színházi beruházás – köztük több vidéki kőszín-
ház és művelődési központ, az Erzsébet téri új 
Nemzeti Színház, valamint a Művészetek Palotája 
fesztiválszínház – tervezőjeként, szcenikai-beru-

házási szakértőjeként. Több mint 55 éves szakmai 
pályafutása során közreműködött a magyarorszá-
gi színháztechnológiai-színházépítészeti szak-
könyvtár, fotóarchívum és információs központ 
létrehozásában, valamint részt vett számos mű-
szaki fejlesztési és szabványosítási feladat meg-
oldásában. Pályafutása során mindvégig kiemelt 
szerepet vállalt a hazai színházi-műszaki közélet 
szervezésében, a Magyar SzínházTechnikai Szö-
vetség alapító tagja, és mindmáig főszerkesztője 
hazánk egyetlen színháztechnológiai folyóiratá-
nak, a SZÍNPAD című újságnak.”
Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnöksége

A díjazott köszönő szavai:
„Az elismerésért mindenekelőtt köszönetet mon-
dok a Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnök-
ségének. Még nagyon sok embernek tartozom 
köszönettel a tanításukért, segítségükért, kreatív 
együttműködésükért, sajnos sokan már nincsenek 
közöttünk. Pályámat meghatározó tanítómeste-
rem volt Tolnay Pál, aki megszerettette velem ezt 

a csodálatos, sokszínű szakterü-
letet. Tulajdonképpen 1960-ban 
jegyeztem el magam ezzel a gyű-
rűvel, aminek a fénye azóta csak 
fényesebb lett.
Külön öröm számomra, hogy 

éppen itt, a Fővárosi Nagycirkusz 
épületében kaphattam meg ezt 
az elismerést. Hiszen az 1971-ben 
átadott épület színpad-, ill. po-
rondvilágítását és a technológiai 

emelő, rögzítő szerkezeteit tervezhettem. Ma már 
megmosolyogjuk az akkori technikát, de abban az 
importtilalmas időben nagy dolog volt a modern, 
angol Strand Electric fényvetők beszerzése. A cir-
kusz művészei igen nagy örömmel vették birtokba 
új otthonukat és nagyon hálásak voltak érte.
Azóta nemcsak én, de az épület is jóval koro-

sabb lett, és nagy érdeklődéssel várom az új Ma-
gyar Cirkuszművészeti Központ felépítését.”
Szabó-Jilek Iván szakmai életútjáról a SZÍNPAD 

kiadásának 10 éves jubileuma alkalmából jelent 
meg interjú „Beszélgetés a főszerkesztővel” cím-
mel, amely a SZÍNPAD 2015. 1. számának 61–64. 
oldalán olvasható.
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Tolnay Pál-életműdíj 2019
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség 2005-ben alapította meg a Tolnay Pál emlékének szentelt elismerést. 
A Tolnay Pál-életműdíjat immár hatodik alkalommal 2019. december 17-én, a Magyar Teátrum díjakkal egy időben adták át 
a Fővárosi Nagycirkusz ünnepélyes gáláján.



MAGYAR TEÁTRUM DÍJ 2019
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„Álljunk meg egy pillanatra, és ebből a tapsból 
adjunk át nekik egy csokorra valót, legyen ez az 
este az övék. Ez az este azokról szól, akik hosszú 
napokon, előadásokon keresztül segítik a fényben 
állókat a függöny mögött, fénnyel, hanggal, jel-
mezzel, kellékkel, ügyeléssel, műszakkal” – mond-
ta megnyitójában Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár, a díj alapítója. „A tizedik alkalommal 
átadott elismerésekkel neves művészek köszönik 
meg sikereiket a mögöttük állóknak. Kiemelte, 
hogy a színházi élet igazgatói, meghatározó sze-
mélyiségei jöttek el ezen az estén a díjátadóra, a 
Fővárosi Nagycirkuszba. Van egy nap, amikor azok, 
akik a fényben állnak, azt üzenik a társadalomnak, 
hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk hátra, 
köszönjük meg ma azoknak, akik egész éven át azt 
segítették, hogy mi fogadhassuk a tapsot.” 
Mint a díjátadó gálán Szabó László, a Magyar 

Teát rumi Társaság titkára elmondta: a szakmai 
szervezet 2010-ben alapította meg azt a díjat, 
amely több mint 80 színházi háttér- és kiszol-
gálószakma ezernél több képviselője közül vá-
lasztva ismeri el az azokat magas szinten művelő 
szakembereket. A Magyar Teátrum díjra való jelö-

lés két, Állami Díjjal kitüntetett neves művész je-
lölése, illetve a szakembert foglalkoztató színház 
igazgatójának döntése alapján születik. 
Az aranyozott csapágygolyót formáló díjat 

megkaphatja bármely színházi háttérszakma mű-
velője, aki munkájával, személyiségével, a magyar 
színházművészet iránti odaadásával rászolgált 
erre. A díj összegének felét a díjazott színháza áll-
ja, a másik felét színházszakmai cégek biztosítják. 
Az elmúlt évtizedben 63 ilyen díjat adtak át.
Díjat kaptak a legkiválóbbak, akik nélkül soha-

sem valósulhatna meg az előadások végén érzett 
katarzis, a tapssal materializált színházi csoda. 
Ebben az esztendőben a szakmai zsűri hat háttér-
dolgozónak ítélte oda az elismerést, akik nemcsak 
szakmailag, hanem színházszeretetükben, mun-
kájuk iránti alázatukban is példamutató képviselői 
hivatásuknak. 

„Arany Csapágy díj 2019”
Elismerést kapott Áts Zoltán, a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház fővilágosítója; Farkas István, a 
Kolibri Színház műszaki vezetője; Lázár Rita, az 
egri Gárdonyi Géza Színház rendezőasszisztense; 

Szalai József, a kaposvári Csiky Gergely Színház 
szcenikai és műszaki igazgatója; Szórádi Béla, a 
Soproni Petőfi Színház főkellékese és Szűcsborus 
János, a Madách Színház főmérnöke. Nemzetiségi 
különdíjban részesült Herczinger Ildikó, a Ma-
gyarországi Német Színház közönségszervezője; 
határon túli különdíjban Fóris Csaba, a Kárpát-
aljai Megyei Magyar Drámai Színház világosítója. 
Idén másodszor került átadásra a Magyar Te-

átrum Életműdíj, amelyet 2019-ben Felkai Eszter 
színművésznek, a Békéscsabai Jókai Színház örö-
kös tagjának ítéltek oda. 
A Magyar Teátrum Díjak anyagi támogatói a 

színháztechnikai vállalkozások. A 2019. évi díja-
kat az Animatív, az Interton Group, a Jelmez-Art, 
a Lysis-Projekt, Luminis, a Pelyhe, a Színpad- és 
Emelőgéptechnika, valamint a Zaj Rendszerház 
támogatták.

Minden díjazottnak ezúton is gratulálunk!

Átadták a Magyar Teátrum díjakat
2019. december 17-én a Magyar Teátrumi Társaság által alapított, a színházi háttér- és kiszolgálószakmák megbecsülésének 
kifejezésére hivatott Magyar Teátrum díjakat tizedik alkalommal adták át a Fővárosi Nagycirkuszban. 

Szűcsborus János, Áts Zoltán, Szórádi Béla, Herczinger Ildikó, Szalai József, Szolga István (Tolnay Pál-életműdíj), Farkas István, Lázár Rita, Fóris Csaba, Felkai Eszter (balról jobbra)



A Szegedi Nemzeti Színházban kezdte pályáját, 
1986-tól 1992-ig a Szegedi Szabadtéri Játékok, 
majd a kőszínházzal közös intézmény főmérnö-
ke. 1999 óta a Madách Színház főmérnöke. Kiváló 
műszaki és színházi szakember, kitűnően irányítja 
a színház műszaki, színpadtechnikai munkáját, 
tevékenységével alapvetően meghatározza az 
előadások gördülékeny lebonyolítását. Színház-
technikai szakértőként is dolgozik.
„A Madách Színház minden egyes négyzetcen-

timéterét ismeri. Kiemelkedő szcenikai, színpad-
technikai tudása, az előadások megvalósulását 
támogató javaslatai, ötletei biztos alapot jelente-

nek színházunk sikeres működésében. Jól ismeri a 
legfrissebb technikai újításokat is, azok bevezeté-
sében, alkalmazásában is tevékenyen részt vállal” 
– méltatta munkáját Szirtes Tamás Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas rendező, a Madách Színház igaz-
gatója.
Szűcsborus János 2011–2017 között a Magyar 

Színháztechnikai Szövetség elnöke volt, megvá-
lasztásakor „Színházat csak együtt lehet csinál-
ni” címmel a SZÍNPAD 2011. decemberi számában 
megjelent interjúban részletesen beszámol pálya-
futásáról.

Beszélgetőpartnerem Szalai József, a 2019. évi Ma-
gyar Teátrum díj egyik kitüntetettje.

Mióta dolgozik a kaposvári 
színházban? 

1976 áprilisában színpadi díszletezőként kezd-
tem itt dolgozni. Ez volt az első és máig egyetlen 
munkahelyem. Kaposvár környékén élek, és azt 
mondhatom, hogy a színház a második otthonom. 
1978-ban kineveztek színpadmester-helyettesnek, 
1981-től közel húsz évig színpadmesterként tevé-
kenykedtem. 1998-ban lettem megbízott műszaki 
vezető, majd 2001-ben műszaki vezető, egészen 
2015-ig, amikor kineveztek a színház szcenikai 
igazgatójának.

Milyen feladatok tartoznak a 
munkakörébe?

Minden, ami a színpadtechnikával, díszletgyárta-
tással, színpadi gépészettel és az ezeket működ-
tető munkatársakkal, az előadások műszaki hátte-
rének biztosításával kapcsolatos. Az előadásokhoz 
tervezett díszletek műszaki megoldásainak kitalá-
lása és színpadra állítása, a mobil díszletek leg-
egyszerűbb technikai megoldásának kialakítása 
úgy, hogy könnyen, gyorsan szerelhetők, szállítha-

tók legyenek, de a tervező és a rendező elképze-
lései szerinti látványt nyújtsák, és gazdaságosan 
kivitelezhetők legyenek. Ezeknek a munkáknak a 
pályázati kiírása és a gyártás koordinálása is az 
én feladatom. Kaposváron csak 1998-ig volt a szín-
háznak önálló díszletgyártó műhelye, utána vállal-
kozásban, a színházzal kötött szerződés alapján 
működött tovább 2006-ig, amikor a gyártás meg-
szűnt. Azóta pályáztatjuk az előadások díszletei-
nek, berendezéseinek gyártását. A gyártás során 
folyamatosan egyeztetek a kivitelezőkkel, hogy az 
elkészült díszlet a színpadra állítás után megfelel-
jen a tervezői és rendezői igényeknek. 

Hány bemutatója van a színháznak egy 
évadban?

Általában 6 nagyszínpadi, 2-3 „Pöttöm” előadás és 
4-5 kamaraszínpadi bemutatónk van. A rekonst-
rukció előtt két játszóhely volt: a nagy színpad és 
a stúdió. Most a felújított épületben három játszó-
hely lett, a színházterem 420 fő, a kamaraszínház 
120-130 fő, a stúdiószínpad 60-70 néző befogadá-
sára alkalmas. Ez utóbbi termek egyben teher-
mentesítik is a nagyszínpadot. Úgy lettek kialakít-
va, hogy a nagyszínpadi előadások díszletjelzéseit 
ezeken a helyeken is méretarányosan lehet jelölni. 
Így mindegyik teremben lehet minden előadásból 

próbát tartani. Ezt az igényt már a tervezés során 
megfogalmaztuk. 

Mennyire lehetett a felújítás során 
a tervezésbe és a kivitelezésbe 
beleszólni? Mennyire vették 
figyelembe a felhasználók véleményét, 
kéréseit?

A színház-rekonstrukció tervezését az Arker terve-
zőiroda végezte. Először L. Balogh Krisztina volt a 
vezető tervező, majd ezt a munkát 2016-tól Halas 
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Iván folytatta a színház átadásáig. Ők és munka-
társaik mindenben partnereink voltak, igyekeztek 
teljesíteni a színháznak az épület és a műszaki 
kialakítás iránti igényeit. Ezek alapján folyt a 
tervezés. Azt mondhatom, hogy jól működött a 
kapcsolat a színház és a tervezők között. 2016-tól 
folyamatosan voltak egyeztetések a generálkivi-
telezővel, 2017-től pedig rendszeres kooperációs 
megbeszélések zajlottak a tervezéssel és a kivi-
telezéssel kapcsolatban, ezeken mindig részt vet-
tem, a három év alatt történt összesen 109 koope-
rációs megbeszélés közül talán 2-3 volt, amin nem 
tudtam ott lenni. A találkozókon elmondhattam, 
mit szeretne a színház, milyen műszaki igényeink 
vannak, és ezeknek a kivitelezését nagyrészt meg 
is valósították. 

A munkálatok alatt hol tartotta 
előadásait a színház?

Az épületet 2017. január 5-én adtuk át a generálki-
vitelezőnek, de az előadásainkat már 2016 novem-
berétől a kaposvári Agorában tartottuk. Itt kisebb 
méretű a színpad, ezért megnagyobbítottuk, tech-
nikai berendezéseket szereltünk fel. A nézőteret 
is a színház igényeihez alakítottuk, és létrehoz-
tunk egy stúdiótermet. Így az átépítés alatt – 2016 
novemberétől 2019 novemberéig – két helyszí-
nen tudtunk folyamatosan előadásokat tartani. 
Az  Agorában tulajdonképpen társbérletben vol-
tunk az ott működő művészeti iskolával, a Somogy 
Táncegyüttessel és más civil egyesületekkel. Ese-
tenként nehéz volt összeegyeztetni a különböző 
programokat. Főleg a színházi próbákat tudtuk 
nehezen beilleszteni az ott folyó más munkákba, 
ennek ellenére viszonylag zökkenőmentesen telt 
el a három év. A 2019/2020-as évadban az Agorá-
ba már nem tűztünk műsorra új bemutatókat, az 
előadások mellett csak olyan darabok próbái foly-
tak, amelyekkel a visszaköltözés után a felújított 
épületben kezdhettük az évadot. Néhány előadást 
áthoztunk az Agorában játszottak közül, így bizto-
sítottuk a folyamatos működést.

Mekkora méretű volt és mi mindenre 
terjedt ki a felújítás? 

A tervezői és kivitelezői koncepció az volt, hogy a 
műemléki épületrészt eredeti formájában állítsák 
helyre. Az épület alá még egy szintet építettek, 
amellyel egy új főbejárat lett. Amit az elmúlt 110 
év alatt, a különböző átalakítások során hozzátol-
dottak, azt most mind elbontották, és a műemlék 
épület mögött egy új önálló kiszolgáló épületrész 
készült. Ebben kapott helyet a kamaraszínház és a 
stúdiószínház is. A műemlék épületben a felújított 
színházterem teljesen új műszaki berendezéseket 

kapott. Látványban elválik a régi és az új épület – 
ez csak oldalról látszik, szemből nem –, de belül 
szerves egységet alkot. Megújult a teljes szín-
padtechnika. Eddig szinte minden berendezésünk 
kézzel, emberi erővel működött. Forgószínpadot 
csak a színpadra telepítéssel tudtuk beszerelni. 
Most a fő színpadon dobforgószínpad készült. 
A zenekari árok gépi süllyesztővel variálható lett. 
Teljesen megújult a felsőgépészet, számítógép 
vezérlésű gépi húzókkal. Tulajdonképpen a tel-
jes színpadi rendszer számítógép vezérlésű lett. 
A hátsó színpad mögött lett kialakítva a díszletrak-
tár, itt tudjuk tárolni 4-5 műsoron levő produkció 
díszleteit. A többi díszlet, bútor és kellék részére 
egy 800 m2 területű külső raktárépületet bérelünk. 
A nagyszínpad hátsó színpadát és ugyanígy a stú-
diószínház termét két felnyitható híd köti össze a 
díszletraktárral, így akár 6-7 méteres díszletele-
meket is ki lehet gurítani a raktárba. 
A kamaraszínházban gördülő forgószínpadot 

építettünk, így a forgószínpadra készült díszle-
tek áttelepíthetők. Mobil nézőteret szereltek be, 
amely igény szerint könnyen átalakítható. Telje-
sen új berendezésekkel készült el a nagyszínház 
világítás- és hangtechnikája, a régi hang- és vi-
lágítástechnikai eszközöket a stúdiószínházban 
tudjuk használni. 

Most hogy folytatódik a munka? 

Az első bemutató a névadónk, Csiky Gergely Bu-
borékok című műve volt. Ezt még az Agorában 
próbáltuk, így a főpróbahét után tudtuk bemutatni. 
Azóta folyamatosan tanuljuk az épületet, a színpa-
di berendezések használatát. Most próbálgatjuk 
az új technika adta lehetőségeket. A díszletterve-
zőknek is meg kell ismerniük, melyik berendezés-
sel milyen hatásokat lehet elérni. Velük közösen 
alakítjuk ki a színpadképet, kihasználva az új szce-
nikai lehetőségeinket.

Ezeket a feladatokat milyen létszámú 
műszaki gárda végzi?

A közvetlen vezetésem alá a színpadi tárak mun-
katársai tartoznak. A világosítók öten, a hangtech-
nikusok hárman vannak, az összevont kellék- és 
bútortár ötfős. Hárman dolgoznak a fodrásztárban, 
a színpadi díszletezők állandó stábja 10-12 fő, de 
esetenként alkalmazunk külsős munkatársakat is. 
Két videotechnikusunk van. Az öltöztetőtár létszá-
ma öt fő, és van egy hat fővel működő varrodánk 
is. Ez a létszám szolgál ki átlagosan napi három 
próbát és két, illetve sok esetben három előadást 
is. A  munkánkra jellemző a napi 4-5 különböző 
program kiszolgálása. Minden tárnak vannak 
szakképzett dolgozói, néhányan most is járnak 

továbbképzésre. A tárvezetők több éve itt dolgo-
zó szakemberek, de a műszaki munkatársaink is 
hosszú ideje együtt dolgozó, jó csapatot alkotnak. 
A rekonstrukció előtt a színpadi feladatok mellett 
az épület fenntartásával és működtetésével kap-
csolatos feladatok is a műszaki vezetőhöz tartoz-
tak, de 2018-tól az épületnek önálló üzemeltetési 
igazgatója van. Ha egy díszlet megsérül, vagy 
valamilyen elektromos berendezés elromlik, a 
szakképzett munkatársak végzik el a kisebb javí-
tási munkákat. Két kis műhelyünk van a színház 
mellett, egy külön épületben, ahol kisebb lakatos-, 
asztalos- vagy festési munkákat tudunk ellátni. 
A nagyobb javítási, felújítási munkákat szakműhe-
lyekben végeztetjük. A külső raktárunkban 25-30 
előadás díszleteit, kellékeit, bútorait tároljuk. Ha 
egy előadás végleg lekerül a repertoárról, a dísz-
leteit, kellékeit, bútorait lehetőség szerint újra-
hasznosítjuk, vagy szétszereljük és értékesítjük. 
Az  újonnan készülő produkciók anyagainak be-
szerzése is az én feladataim közé tartozik.

Mindezeknek a feladatoknak magas 
színvonalú elvégzéséért kapta az 
elismeréseket?

A tavalyi év vége számomra különlegesen alakult. 
Novemberben, a színház átadásának ünnepsé-
gén Szita Károly polgármester úr Németh István 
Emlék éremmel tüntetett ki, majd két nap múlva 
a Csiky Gergely Színház Örökös tagja megtisztelő 
címet vehettem át Dr. Fülöp Péter ügyvezetőtől és 
Olt Tamás művészeti igazgatótól. Decemberben 
pedig megkaptam a Magyar Teátrum Díjat. Ezt a 
díjat a kaposvári színház műszaki dolgozói közül 
már az elmúlt években Kiss István főkellékes és 
Memlaur Imre fővilágosító is megkapta. Külön 
öröm volt számomra, hogy a díjat Barna Jánostól, 
a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft. ügyvezető 
igazgatójától vehettem át: vele együtt dolgoztunk 
a színházunk felújítása során.
Köszönöm a beszélgetést, a kapott elismerései-

hez az újság munkatársai és a magam nevében is 
gratulálok, további munkájához jó egészséget és 
sok sikert kívánok! 

Kárpáti Imre
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Amikor Szórádi Béla átvette a Magyar Teátrum dí-
jat, Kovács Ferenc, a Soproni Petőfi Színház mű-
szaki vezetője, fővilágosítója – aki 2016-ban kapta 
meg ezt az elismerést – is ott állt a színpadon. 
Ő így jellemezte kollégáját:
„Szórádi Béla kiváló szakember, munkáját 

nagy odaadással, fáradságot nem ismerve végzi. 
Mesterember lévén azonnal átlátja és megoldja 
a legnehezebb feladatokat is. Kelléktárvezetőként 
profi szinten ismeri a közel sem egyszerű színházi 
terület minden csínját-bínját. Felettesei, kollégái 
mindig számíthatnak rá. Minden új bemutató szín-
padra állításában oroszlánrészt vállal, saját mun-
kakörének feladatain túl segítséget nyújt szinte 
minden területen. Több mint egy évtizedes színhá-
zi tapasztalattal rendelkezik, melyet szívesen oszt 
meg fiatalabb kollégáival. Nagy empátiával szem-
léli és kezeli nehézségekkel, problémákkal küzdő 
munkatársait. Számára az ember a fontos, aki nap 
mint nap ugyanazért dolgozik, mint ő: a színházért, 
a hiteles és jó előadásért. Személyiségét, színházi 
munkához való hozzáállását példaként szemlélhe-
tik kortársai és a jövő generációja is.
– Béla bácsi, Béla úr – így ismerik őt a sopro-

ni színházban. Bölcs, nyugalmat árasztó lénye, 
felelősséget sugárzó tekintete, kreativitása, kéz-
ügyessége, kifogyhatatlan ötlettára előadásokat 
határoz meg. Mert a kellék, egy tárgy ugyanúgy ré-
sze a színháznak, mint a színész, aki azt használja. 
Hiszen, ha egy puska felkerül a színpadra, annak 
előbb-utóbb el kell sülnie. Akkor, amikor a rendező 
mondja.”

Nézőtérről jobb az előadást látni, a háttérben 
dolgozni kihívás és felelősség – mondta Szórádi 
Béla, aki 2010 októberében szinte szó szerint a 
nézőtérről került a kulisszák mögé. Hosszú ide-
ig feleségével együtt bérlete volt a színházban. 
„Amikor a teátrum díszítőt és kellékest keresett, 
gondoltam egy nagyot, úgy döntöttem, a vállalko-
zói munkát abbahagyom, jelentkeztem kellékes-
nek.
Nem tudtam, miről szól ez a munka. Simon 

Andrea – az akkori rendezőasszisztens, ügyelő – 
sokat segített abban, hogy eligazodjam a kelléke-
zés világában. Eleinte fényképeket készítettem a 
tárgyakról, lajstromoztam azokat. Jegyeztem, hogy 
a rendezői jobb és bal oldalra milyen kellékek ke-
rüljenek be, mikor, milyen helyzetekben.
Ha nem volt olyan tárgy a raktárban, amit kér-

tek, akkor pedig elindultam beszerezni, vagy elké-
szítettem azt. Egy hét után már bedobtak a pro-
dukciók sűrűjébe. A Nem tudok élni nélküled című 
musicalt kellékezhettem először, és egy kisebb 
hibától eltekintve biztonságosan teljesítettem a 
feladatot.
Szeretem a színház világát, a színészeket, az 

előadásokat. Ahogy ez a közeg hatni képes az 
emberekre, tanít, nevel, ízlést formál, gondol-
kodtat, értéket teremt és közvetít a játék varázs-
latával. A  kellékezés nem is munka – szolgálat, 
csapatmunka és természetesen igazi szakmai 
kihívás. Mindent elkövetünk, hogy a lehetetlen 
is teljesüljön a háttérben. Mert mindenre talál-
ható megoldás. Szeretek barkácsolni. Ha szüksé-

ges, műanyagból készítek „ételeket” a színpadra. 
Az Aida előadáshoz szíjakból fontam korbácsot. 
Az egyik legemlékezetesebb ilyen feladat az 

volt, hogy a Macbeth című előadásban Pataki 
András rendezői kérésének megfelelően a fősze-
replő Ács Tamás elé egyik monológja közben két 
tőr hulljon le az égből, és mindegyik álljon bele 
a színpadba. Akárhogy próbálkoztunk a bajonett 
késekkel, azok a zsinórpadlásból ejtve gyakran el-
pattantak a deszkáról. Majd kísérleteztünk dobó-
késekkel, ezek végére nehezékeket erősítve, de így 
sem értük el a kellő eredményt. Már majdnem le-
mondtak erről a hatáselemről, amikor gondoltam 
egy nagyot, a főpróba előtt vettem két bergmann-
csövet. Bilinccsel odarögzítettük a felső oszlop-
hoz, a csöveken – mint vezető pályákon – keresz-
tül estek le a tőrök, s álltak bele nyílegyenesen, 
nagy erővel a deszkákba. Negyvenszer dobtam le 
a tőröket, mindig sikerült a mutatvány. Egy pattant 
ki csak a talajból, azért, mert véletlenül egy lefúrt 
csavar fején landolt.
Álmomban sem gondoltam volna, hogy a ma-

gyar színjátszás legnagyobb színészei köszönnek 
majd nekem egyszer a kulisszák mögött úgy: Jó 
napot, Béla úr! Otthon egy nagy fadobozba gyűjtöm 
az évek során felhalmozott premierajándékokat. 
Néha kinyitom, és a sok emlékezetes előadásra 
gondolok. Jó érzéssel tölt el, hogy ezeknek mind 
részese lehettem.” 

Lejegyezte:

Kárpáti Imre

MAGYAR TEÁTRUM DÍJ 2019

Bemutatjuk Szórádi Bélát
a Soproni Petőfi Színház Magyar Teátrum díjas főkellékesét
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2019. november 13–14-én a Kelenföld Montázs 
Központban került megrendezésre a VIII. INTER-
TON Egyetem. Hangtechnikai, fénytechnikai és vi-
zuáltechnikai előadások és kiállítás fogadta a két 
nap alatt érkező több mint háromszáz érdeklődőt. 
Az új helyszín tökéletes választás volt, még egy ki-
állítótérrel is bővült az esemény, ahol a BEAG, CLF 
Lighting, Elimex Kft., Listen Technologies, Sam-
sung, Unique Solutions Kft. és Yamaha standjaival 
találkozhattak az érdeklődők.
Dr. Balogh Géza, az INTERTON Group ügyvezető 

igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, 
hogy az INTERTON Egyetem fő célja a tudásmeg-
osztás, hiszen sokkal egyszerűbb a közös munka 
olyan partnerekkel és versenytársakkal, akik jár-
tasak ezekben a technológiákban. Nem „észosz-
tásról” van szó, hanem az INTERTON Groupnál 
található tapasztalatok megosztásáról, és ez 
fordítva is igaz: a cég is szívesen tanul a résztve-
vőktől.
Az első előadást a „Stadionhangosítás akkor és 

most” címmel Balogh Géza kezdte, bemutatva az 
1980-as moszkvai olimpia egyik kultikus helyszí-
nét, a Luzsnyiki Stadiont. A stadion akusztikai ter-

vezését annak idején – a BEAG színeiben – ő irá-
nyította. Balogh Géza a nemrég átadott Puskás 
Ferenc Stadion audiovizuális rendszerének terve-
zését és telepítését ismertette, melynek munkáit 
az INTERTON Group sikeresen elkészítette. 
Ezt követően „3D fénytér megjelenítés” címmel 

Balogh Tibor tartott rendkívül érdekes előadást a 
Holografika Kft. munkáiról.1

A délutánt az Elimex Kft. képviseletében Fürjes 
Andor független szakértő nyitotta a „Mérés és ami 
mögötte van” című előadással. Az előadáson az NTI 
Audio XL2 Audio Tester segítségével mutatta be a 
beszédérthetőséget és az ahhoz kapcsolódó mé-
rési eljárásokat. 

Majd a Christie képviseletében Schmid Andrá-
sé volt a színpad, aki „Vetítés akkor és most – The 
LASER Experience” címmel tartott előadást. Gyár-
tók, integrátorok, tartalomkészítők és használók 
eddigi tapasztalataira alapozva rámutatott, hogy a 
lámpát alkalmazó projektorok helyett lézer-foszfor 
és RGB-lézer vetítők veszik át a terepet, és a vetí-
téstechnika csúcsgépei a mozikban találhatók.
Az első nap befejezéseként Dr. Huszty Csa-

ba „Hangversenytermek és operaházak akkor és 
most” címmel tartott előadást. 
Másnap sok új résztvevő is csatlakozott a ren-

dezvényhez. A „Koncerthangosítás akkor és most” 
című előadást Pálfi József „Spulni” és Fekete 
Gábor „G” tartotta. Az időutazás bemutatta a pár év-
tizede használt koncerttechnikát, fejlődéstörténe-
tét, illetve az Omega által is használt rendszereket. 
Ezután az Arénában megrendezett 2019. november 
8-i Omega-koncert technikájának bemutatása kö-
vetkezett. A koncert kezdete után négy perccel egy 
hiba miatt egyszer csak elhallgattak a hangszerek. 
A Dante rendszer és a Yamaha PM7 keverőpult egy 
pillanatra sem állt le. A hibakeresés helyett azon-
nal megkezdték az átállást a tartalék keverőpultra 

(Yamaha QL5), és 16 perc elteltével folytatódhatott 
a koncert. 
A „Múzeumok akkor és most, avagy van-e a 

fekete-fehér kép mögött 3D, színes világ?” című 
előadást Varga Ferenc (NUTLER Hungary Kft.) tar-
totta a múzeumok új lehetőségeiről a ma elérhető 
audiovizuális technológiák alkalmazásával. 
A Luminex képviseletében Fabrice Gosnet kö-

vetkezett, „A világításvezérlés következő szint-
je – LumiNode” című előadásával. Mit tegyünk, 
ha különféle világítási vezérlőprotokollokat kell 
a hálózaton átirányítani, vagy csatornaszinten 
komplex redundáns műveleteket létrehozni? 
A LumiNode egyedülálló processzálási koncepció-
járól és sok más kérdésről beszélt szinkrontolmá-
csolással. 
Ezután „interaktív óra” keretében az előadótér-

ben Bogár István és Major Szabolcs (INTERTON 
Group) mutatták be a QSC CP12, K12.2, KS112 és 
KS118 aktív hangsugárzókat, Fekete Gábor „G” pe-
dig a Yamaha RIVAGE PM7 digitális keverőpultot 
ismertette a gyakorlatban. 
A záró előadást „Új hangélmény IP-n keresz-

tül – AVB/Milan” címmel szintén Fabrice Gosnet 
tartotta a Luminex képviseletében. Az IP-alapú 
audiohangzás szempontjából sokféle megoldás 
vagy protokoll érhető el a piacon. Az Audio Video 
Bridging AVB/MILAN egyéni kialakításának kö-
szönhetően jelentős különbségekkel bír a meglévő 
megoldásokhoz képest, valamint olyan innováció-
kat tudhat magáénak, mint például streamfogla-
lás vagy a determinisztikus késleltetés. Idén első 
alkalommal külön kiállítótérrel jelentkezett az 
INTERTON Egyetem, ahol az INTERTON Group által 

A VIII. INTERTON Egyetem

1  Az előadóval a témáról készített interjú lapunk 34–36. oldalán 
olvasható.

Fiatal érdeklődők a Yamaha keverőpultnál



képviselt gyártók standjai mellett partnercégeik is 
bemutatkoztak.
A kiállítótérbe lépve BEAG (Budapesti Elektro-

akusztikai Gyár) muzeális eszközeivel fogadta az 
érdeklődőket Rozgonyi András, aki szerelésveze-
tőként vett részt az 1980-as moszkvai olimpián a 
BEAG színeiben. 
A Samsung-standon az 55”-os Flip2.0 eszköz 

volt megtekinthető, ami az irodai környezetet teszi 
interaktívvá a touch funkcióval és a passzív ceruza 
használatával. Továbbá 2 db LED kabinet is be-
mutatásra került, egy 1,5 mm pixel, ill. egy 2,5 mm 
pixel távolságú, melyeken jól látszódott, hogy rek-
lámcélra inkább a nagyobb, míg irodai környezetbe 
inkább a kisebb pixelsűrűség javasolt.
Az Elimex-standon az Adam Hall cég Cameo 

márkanéven forgalmazott nagy teljesítményű, 
telt színekre képes színházi fényvetőit és a liech-
tensteini NTI Audio AG analóg audio/akusztikai 
analizátorát és kiegészítőit lehetett megtekinteni. 
A telepített, élő és stúdióhang területén szükséges 
vizsgálatok és elemzések elvégzésére egyaránt 
használható mérőeszközök voltak kipróbálhatók. 
A Unique Solutions Kft. standján a kanadai 

Theatrixx cég mobil rendezvénytechnikában hasz-
nálatos videokonverterei és extenderei kerültek 
bemutatásra, melyek rendkívül robusztus felépí-

tésükkel, strapabírásukkal és megbízhatóságuk-
kal kitűnnek a hasonló termékek közül.
Az INTERTON Group által képviselt cégek stand-

jain a Yamaha TF3, CL3 és RIVAGE PM7 digitális 
keverőpultokkal, High End Systems SolaFrame 
Theatre fényvetővel és HedgeHog 4S fénykeverő-

vel, CLF Lighting Aorun, Orion és Yara lámpákkal, 
valamint Listen Technologies tour guide rendszer-
rel találkozhattak az érdeklődők.
Az INTERTON Egyetem rendezvénye méltán vá-

lik egyre rangosabb szakmai eseménnyé, és hasz-
nossága rászolgál a növekvő érdeklődésre.

HAZAI HÍREK

Balogh Géza (INTERTON Group) és Flemming Bjerke (Listen Technologies)
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A Holografikának sikerült. Tizenöt esztendeje al-
kották meg a 3D fénytér elvét, a világ csak most 
kezd kapaszkodni utánuk, miközben ők már jóval 
előrébb tartanak. A magyar kutató-fejlesztő cég 
irodájában Balogh Tibor ügyvezető erről is beszélt 
Rozsonits Tamásnak. 
A Holografika alapvetően egy kutató-fejlesz-

tő cégként eredeti technológiákat tervez és hoz 
létre. Nagyrészt korábbi, egyetemi gyökerekre 
támaszkodva (a társaság nagy része az ELTE-ről, 
a Műegyetemről és a Pázmányról toborzódott) 
holográfiával foglalkoztunk, és innen eljutottunk 
a 3D display fejlesztésig. Így tehát a HoloVízió 
rendszer egy eredeti fejlesztés, sőt, amennyiben 
egy kis dicsekvést is belekeverhetek, már abban 
az időben, amikor mások még a szemüveges szte-
reó rendszerekről beszélgettek, mi már akkor ki-
fejlesztettük ezt az új technológiát, amely valóban 
úgy nézett ki, mint egy holografikus megjelenítő. 
A  kép ott lebegett a képernyő előtt vagy mögött, 
körbe lehetett járni, ezért is neveztük el HoloVízió-
nak. Valójában ez egy egyszerűsített holografikus 
geometrián alapuló rendszer, ahol valamennyi, a 
3D látványhoz szükséges fénysugarat előállítjuk, 
de csakis azokat, és semmi olyat, ami például a 
holográfiában a felesleges információt jelenti. 
Azaz a teljes fényteret rekonstruáljuk, ami a ter-
mészetes látványt adja vissza, ezért nevezzük in-

kább light fieldnek. A mi képernyőnk ugyanazokat 
a fénysugarakat bocsátja ki, amik a valós látvány-
ban jelen vannak, tehát a néző úgy látja, mintha ott 
lenne. A 3D fénytér elvét 2005-ben indítottuk el, és 
azóta hihetetlen karriert futott be. A light field egy 
elfogadott kategóriává vált, amire úgy tekintenek a 
szakmában, mint a jövő egyik lehetséges display 
technológiájára. Ez az alapelv meghatározó lesz 
tehát a jövő 3D televíziózásában. 

Hogyan épül fel egy ilyen projekt?

Van egy irányultság, egy általános cél, amit meg 
kell tölteni tartalommal. Például: hozzunk létre 
3D interaktív környezetet. Összejön öt-hat cég, 
közösen gondolkodunk, hogy mit, hogyan. Ilyenkor 
szokott előtörni a nagy tanácstalanság. Később 
mindenki bedobja az ötleteit. Ebben a fázisban a 
Holografika nagyon céltudatos, mert sok projekt-
nek mi határoztuk meg a jellegét. Ha több célpont 
is megjelent, a miénk biztos köztük volt. Például 
a legutóbbi, a Horizon 2020-as projekt arról szólt, 
hogy LED-eket hogy lehet különböző módon be-
foglalni optikai környezetbe, optikai filmekbe, 
rugalmas anyagokba. Mi azt mondtuk, hogy ebből 
lehetne 3D display-t építeni, a LED-et és az optikát 
integrálva. Ezt következetesen végigvittük, és egy 
magyar projektben már 3D LED-falat fejlesztünk. 

ÚJ 3D TECHNOLÓGIA

Egy fecske is csinálhat nyarat! 

Balogh Tibor előad



Hosszú távú jóslatom – és ezekben nem is szok-
tam nagyot tévedni –, hogy a LED-technológiák 
előbb-utóbb megölnek minden más display-tech-
nológiát. Nem lesz LCD, projekció stb. A nagymé-
retű megjelenítésben egyértelműen a LED-falak 
dominálnak már, a videófalak kezdenek kiszorulni. 
Ha pedig 1 mm pixel alatti LED-falra gondolunk, 
akkor egy full HD készülék már befér a nappaliba. 
Ennek már látszanak a jelei a nagy gyártók készü-
lékválasztékán. A jövő a LED display és a moduláris 
display. Ezekben nem volt, és még most sincsen 
3D-s megoldás. Mi most ezt céloztuk meg, hogy 3D 
LED-falat fejlesztünk egyelőre beltéri, kisebb mé-
retű alkalmazásokhoz. Úgy kell elképzelni – mert 
ez egy erősen vizuális műfaj –, hogy egy reptéren 
vagy egy nagy bevásárlóközpontban, bárhol, ahol 
működnek LED-falak, amelyeknek az a feladatuk, 
hogy megragadják a figyelmet bizonyos időre, ha 
ezt 3D-ben látják az emberek, biztos, hogy ott tartja 
a figyelmüket, mert merőben eltér a megszokottól. 
Magyarán, hamarosan ugyanolyan LED-falak jelen-
nek meg, mint eddig, de 3D-ben, tehát térben kiug-
rik a látvány. Ennek a fejlesztésén dolgozunk most.

A szórakoztatóiparban milyen 
új távlatok nyílnak ennek az új 
technikának a segítségével?

Ha megnézünk egy koncert- vagy stúdiódíszletet, 
látjuk, hogy már ma is a LED-falak dominálnak. 
Általánosságban megállapítható, hogy a nagymé-
retű 3D megjelenítés nagyon nehéz feladat. Azért, 
mert ha a mobiltelefonra gondolunk, ami kicsi, és 
a szemünktől 50-60 cm-re tartjuk, miközben a két 
szemünk közti távolság 6 cm, ezt sokkal könnyebb 
technikailag megoldani, mint ha egy nagyméretű 
mozivászonnál lenne ugyanez a feladat. A vászon-
tól 10 méterre ülök, de a szemeim közti távolság 
akkor is csak 6 cm. Az ember nem skálázódik a tá-
volsággal. Rögtön érezni, hogy szögfelbontásban, 
tehát, hogy mindkét szemem más fénysugarat 
kapjon, sokkal nehezebb feladat megteremte-
ni egy szemüveg nélküli 3D megjelenítést. A mi 
mozirendszerünket tíz éve alkottuk meg, elsőre 3,5 
méteres képátlójú hologramernyővel. Amikor ek-
kora méretben a dinoszaurusz kihajol a képernyő-
ből, az eléggé mellbevágó látvány! Hol van ennek 
jelentősége? Nyilván színpadtechnikában is lehet 
alkalmazni. Egyet nem szabad elfelejteni, hogy 
azt is meg kell vizsgálni, hogy a piac mennyire 
árérzékeny. Ha egy rendes 3D-s látványt veszünk 
alapul, az százszoros információt tartalmaz, mint 
egy hozzá hasonló 2D kép. Tehát az igazi 3D meg-
jelenítők akár százszoros pixelszámú rendszerek, 
ennélfogva jelentősen drágábbak is. Az eddigi, 
úgynevezett hologramok nem voltak mások, mint 
félig áteresztő fóliára vetített 2D képek vagy vide-

ók. Ne felejtsük el, hogy ez se nem holografikus, se 
nem volt 3D. Persze, hogy a szórakoztatóiparban 
mi néz ki jól, mi adható el, ezek alapján megvan 
a létjogosultsága ott az ilyen rendszernek. Ha egy 
elsötétített teremben kihúzom a fóliámat, és sima 
projektorral rávetítek, annak a költsége a fólia és 
a vetítő ára. Ám ez csak helyhez kötve élvezhető 
valójában, és ha jobban megnézzük, látszik, hogy 
csak egy 2D vetítés, ugyanakkor a fényeffektu-
sokkal kicsit álcázva, az árához képest hozza azt a 
„wow” élményt, amitől elámulnak a nézők. A Holo-
Vízió 3D Cinema rendszerben a körbejárható kép-
nek minden oldalról más-más részlete tárul fel, 

vagy akár egy jelenetnek is, ha átsétálok egyikről 
a másik oldalra. Színházszerű élményt kapok. Ezek 
a rendszerek most még annyira drágák, hogy csak 
a „high profile events” kategória használja, például 
divatbemutatók vagy egy-egy híres autógyár az új 
modelljeik leleplezésekor. 

Ezeken kívül milyen területeken 
alkalmazható az új technika?

Úgy vélem, kicsit megelőztük a korunkat, ami nem 
mindig jó. Most kezd minket utolérni az idő. Amíg 
egyedül van az ember, egyedüli fecskeként nehéz 
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A 3D-s kép plasztikusan „megfogható” a képernyő előtt
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nyarat csinálni. Amúgy egyszerű a megállapítás: 
a világ háromdimenziós. Ha a display-eknek az a 
céljuk, hogy visszaadják a látott világot, akkor illik 
egy képernyőnek is háromdimenziósnak lenni, és 
ha a technika megengedi ezt, az is lesz! Ma már 
képesek vagyunk jó 3D rendszereket előállítani, 
csak még jelentősen drágábbak, mint a 2D elődeik. 
Ám ahogy csökkennek a komponensek árai, úgy 
lesznek ezek az új rendszerek egyre elérhetőbbek 
mind szélesebb körben. Gondoljunk vissza a szá-
mítógépek forradalmára. A múlt században torna-
terem nagyságú eszközök voltak, ma zsebre vágjuk 
őket, mert a mobiltelefonjainkban is számítógép 
működik. Előbb-utóbb a mikro-LED-ek világában 
megérkeznek a fogyasztói termékkategória felső 
szegmensét súroló, elérhető árú darabok. A magas 
ár miatt jelenleg főként a professzionális piaco-
kon, mint az orvostudomány (műtéti tervezés, di-
agnosztika, CT-, MR-képeket 3D-ben megmutatni), 
illetve példaként autóipari, telekommuniká ciós 
cégek és tudományos intézetek a vevőkörünk. 

Magyarországon hol lehet 
megtekinteni egy ilyen rendszert? 

Van egy bemutatótermünk, ahol üzemel néhány 
rendszerünk, de ez nem igazán a nagyközönségnek 
szól, hanem a professzionális ügyfeleknek, cégek-
nek. Számos rendszert eladtunk Európa-szerte, 
Ázsiában (Korea, Japán, India), ill. Kanadába is. 
Ezeket meg lehet nézni, bár nem mindegyik nyitott 
a publikum számára. 

Ezeket a rendszereket az önök cége 
állítja elő?

Mi gyártjuk őket. Az első csavartól az utolsóig itt 
folyik a gyártás. A bevett ipari folyamatok szerint 
történik, mi megtervezzük az optikákat, a terveket 
elküldjük egy lencsegyártóhoz, nem mi csiszoljuk. 
Ugyanígy az elektronikát is megtervezzük, aztán 
legyártatjuk a nyomtatott áramköröket specializá-
lódott cégekkel. A mechanikát szintén. Ha minden 
komponens megvan, leteszteljük darabonként az 
alkatrészeket, és összeállítjuk a berendezést. Ha 
kész a rendszer, feltöltjük a szoftvereket, és azt is 
teszteljük átadás előtt. 

Jelenleg milyen projekten dolgoznak?

Még nem publikus, egy nagy magyar vizualizáci-
ós projektről van szó, majd ha lelőttük a medvét, 
iszunk a bőrére. Senki sem próféta a saját hazájá-
ban, így minket is jobban ismernek külföldön, mint 
itthon. Most indul néhány hazai projekt, és ez a 
helyzet talán változik. A HoloVízió is lehet egy szép 
napon olyan ikonikus magyar találmány, mint a 
golyóstoll vagy a helikopter, de mi egyelőre aktívak 
vagyunk, és nem az emlékművünket építjük. 

A HoloVízió egy 15 éve létező rendszer, 
amihez most ér el a világ. Jelenleg 
milyen gondolatok foglalkoztatják? 
Mi lesz a jövő? Vagy még titok?

Ha a világot egy kicsit formálni szeretnénk, amit 
szerintem mi megtettünk, akkor nyílt sisakkal kell 
felvenni a versenyt. Mi fénysugarakból építettük 
fel a képet. A fénysugarakból és azok geometriai 
elrendeződéséből álló fényteret létrehozó készü-

lék a projekciós technológiára emlékeztet. Cseré-
be mind a mai napig a legjobb 3D látványt nyújtja. 
Figyeljük folyamatosan az új technológiákat, hogy 
azokból mit tudunk a mi fejlesztéseinkben alkal-
mazni. Nem vagyunk kizárólagosan ráragadva egy 
technikára; ha megjelenik egy új komponens, azt 
azonnal azzal a szemmel nézzük, hogy tudjuk-e 
használni 3D-hez. Van néhány irány, amire kihe-
gyezett fülekkel/szemmel figyelünk. Ilyen most a 
mikro-LED, abban látom a fejlődés ívét és a jövőt. 
Ezek saját maguk bocsátják ki a fényt, ha kikap-
csoljuk, teljesen fekete, bekapcsolva nagyon vi-
lágít, tehát a kontraszttartományuk hihetetlenül 
jó, a színei gyönyörűek, gyorsak, egy bajuk van: 
drágák. Viszont nagyok kicsik lehetnek, 10 mikron 
nagyságúak, ami a milliméter századrésze. Ezek-
ből nagyon sok pixelt lehet kis helyre összerakni. 
Ha olcsóbbak lesznek, azt gondolom, hogy a mikro 
LED-es, moduláris, több optikai rétegen átvezetett 
fényen alapuló televízióké és megjelenítőké a jövő.

  Rozsonits Tamás





Alig 120 évvel ezelőtt három tudós, Nikola Tesla, 
Guglielmo Marconi és Alekszandr Popov való-
színűleg csak sejthette, mekkora fejlődés alap-
jait jelenti egymástól többé-kevésbé függetlenül 
megalkotott eszközük, a szikratávíró felfedezése. 
A fénynél alacsonyabb frekvenciájú elektromág-
neses hullámok modulációjával működő, jeltováb-
bításra használt technológia, azaz a rádiótávköz-
lés ettől kezdve rohamosan fejlődött; a hangjelek 
és az információk egyéb, kódolt formában történő 
továbbítása az emberiség mindennapjainak elvá-
laszthatatlan részévé, alapvető szükségletté vált. 
Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális me-
netrendért felelős korábbi biztosa szavaival élve 
mára „a rádióspektrum olyan fontos a gazdaság 
számára, mint az embernek a levegő, hiszen min-
den magánszemély és cég használja. Ha nincs ele-
gendő spektrum, az lebénítja a mobilhálózatokat 
és a széles sávú szolgáltatásokat, ez pedig egysze-
rűen nem történhet meg, éppen ezért az újrafel-
használás és a rádióspektrum egységes piacának 
létrehozása révén maximalizálnunk kell ennek a 
rendkívül szűkös erőforrásnak a kihasználható-
ságát.” Valóban, a rádiófrekvenciás távközlésre 
használt, 3 kHz-től 300 GHz-ig terjedő tartomány 
a technikai fejlődés, a digitális információtováb-
bítás megállíthatatlan terjedése következtében 
az egyik legjobban kihasznált természeti erőfor-
rásunkká vált. Ha figyelembe vesszük az egyes 
felhasználások által a sávszélességgel, hullám-
terjedéssel szemben támasztott követelményeket, 

e spektrum egyes tartományai különösen szűknek 
bizonyulnak.
Az előbbi felismerések okán az összehan-

golt, egységes frekvenciagazdálkodást nemzetközi 
együttműködésen alapuló szabályrendszer biz-
tosítja, amelynek kulcsszereplői az ENSZ mellett 
működő Nemzetközi Távközlési Egyesület (Interna-
tional Telecommunication Union, ITU), a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (Con-
férence Européenne des Postes et Telecommuni-
cations, CEPT) és az utóbbi által alapított Európai 
Távközlési Szabványosítási Intézet (European Tele-
communications Standards Institute, ETSI). Az  e 
szervezetek együttműködésével kialakult nem-
zetközi szabályrendszer a színházak, koncertek, 
szabadtéri fesztiválok, rádió- és televízióműsor- 
gyártás produkciós környezetében egyre elterjed-
tebben alkalmazott vezeték nélküli rendszereket 
összefoglalóan „Műsorgyártás és különleges ese-
mények” (Program Making and Special Events, 
PMSE) alkalmazásként nevesíti. Definíció szerint a 
PMSE alkalmazások a műsorgyártáshoz szükséges 
és a kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó rádióf-
rekvenciás kisegítő alkalmazásokat is magában 
foglaló alábbi rádióalkalmazások csoportja:
a) műsorgyártási célú rádióalkalmazások: kü-

lönösen műsorterjesztési célra készülő anyagok 
készítéséhez, filmek gyártásához, bemutatók, 
hirdetések, hang- és képanyagok készítéséhez, 
valamint szórakoztató-, sport- és más nyilvános 
események, előadások színreviteléhez kötődő, 

adott helyszínen, rendszeresen használt rádióal-
kalmazások;
b) kiemelt rendezvények rádióalkalmazásai: 

korlátozott időtartamú, meghatározott helyszínen 
megvalósuló eseményhez; különösen kulturális, 
oktatási, üzleti, sport, szórakoztató, vallási, poli-
tikai és más rendezvényekhez, konferenciákhoz, 
ülésekhez, kereskedelmi vásárokhoz szorosan 
köthető rádiófrekvenciás igényeket kielégítő rá-
dióalkalmazások.
A PMSE alkalmazásoknak fenntartott frekven-

ciatartományban hang, kép, adat (effektvezérlés 
stb.), illetve ezek tetszőleges kombinációjának 
átvitele megvalósítható, természetesen a hasz-
nált frekvenciatartományra (pl. sávszélességre) 
vonatkozó korlátok betartásával. 

Történeti áttekintés
A PMSE alkalmazások között a leggyakrabban hasz-
nált vezeték nélküli mikrofonrendszerek rádiófrek-
venciás működése – nem elhanyagolhatóan a fent 
említett hullámterjedési sajátosságok figyelem-
bevételével – történetileg a földfelszíni televíziós 
műsorszórás által használt spektrumszeletekben 
az ún. VHF (Very High Frequency, 30  MHz – 300 
MHz) és az UHF (Ultra High Frequency, 300 MHz – 
3  GHz) tartományban terjedt el. Az  alkalmazható 
nagyobb csatornaszám, kedvezőbb eszközadottsá-
gok (antennaméret stb.) okán a professzionális fel-
használások terén az utóbbi tartományban működő 
eszközök voltak/vannak jelentős többségben, ame-
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Rádiófrekvenciás, vezeték nélküli
produkciós eszközök használatának 
lehetőségei
a frekvenciagazdálkodás változó keretei között

avagy melyek a rádiómikrofon- és fülmonitor-rendszerek használatával összefüggő változások 2020-ban?

Az UHF 470-694 MHz tartomány 
vizsgálata a Nemzeti Színházban 
(forrás: Microsound Kft.)





HANGTECHNIKA

38 Színpad 2020/1

lyek működése az UHF-spektrum alsó harmadára 
(400–950 MHz) esett. Kezdetben a 470–862 MHz-es 
tartományban a teljes UHF televíziós tartományt 
elsődlegesen a földfelszíni (analóg) televíziós 
műsorszórás használta. E tartomány kezdetektől 
elsődlegesen a földfelszíni televíziós műsorszórás 
igényeinek kiszolgálására fenntartott, a napja-
inkban összefoglalóan PMSE-nek nevezett – így a 
rádiómikrofon- és fülmonitor – rendszerek ún. má-
sodlagos felhasználók. A gyakorlatban tehát e tar-
tományban a PMSE alkalmazásoknak a földfelszíni 
televíziós műsorszórás csatornakiosztásához kel-
lett/kell alkalmazkodniuk, a 8 MHz sávszélességű 
televíziós multiplex jelátvitel (tv-csatornák) mel-
lett szabadon maradó biztonsági, ún. „fehér” sávok 
használatával. A PMSE és a földfelszíni televíziós 
műsorszórás tehát „kéz a kézben” járt/jár, a PMSE 
eszközök használata az egyes televíziós csatornák 
között könnyen, egyszerűen tervezhető frekvencia-
használatot eredményez, ahol az „azonos csatornás 
működés” a kölcsönös zavarmentes adás-vétel, 
a működési biztonság érdekében természetesen 
kizárt. A televíziós műsorszórásban tapasztalható 
csatornakínálat bővülésével, a tematikus, kereske-
delmi adók megjelenésével a PMSE eszközök szá-
mára használható frekvenciák idővel egyre szűkül-
tek, de körültekintő tervezéssel, a későbbiekben 
hangolható adók és vevők használatával, az analóg 
adótechnika sajátosságainak figyelembevételével 
(harmonikusok megjelenése, spektrumszennye-
zése, szelektivitás korlátai) még nagyobb csator-
naszámú analóg eszközök egyidejű használatának 
sem volt akadálya.
A mobil távközlés, a közcélú adatforgalmú há-

lózatok rohamos fejlődése, egyre növekvő sávszé-
lesség igénye miatt az UHF tartományban működő 
PMSE rendszerek által használható frekvenciatar-
tomány rohamosan szűkül. A használati lehetősé-
gek elsőként 90-es években a 900 MHz-es GSM, 
majd még 2013-ban az LTE (4G) mobiltávközlési 
hálózatok terjedésével, bevezetésével csökkentek, 
végleg kiszorítva a sáv felső, 800 MHz feletti tarto-
mányából mind az elődleges használó műsorszó-
ró, mind a másodlagos (esetünkben a produkciós, 
PMSE) alkalmazásokat.1 A fejlődés a digitalizáció 
terjedésével megállíthatatlan; bár az adott alkal-
mazások sávszélességigénye alapvetően csökken, 
a funkciók és a használat bővülésével a teljes 
sávszélességigény nő, a spektrum egyre sűrűb-
ben kihasznált. A digitális földfelszíni televíziós 
műsorszórás terjedő technológiája, az analóg mű-
sorszórás kikapcsolása lehetővé teszi a korábbi 8 
MHz-es szélességű analóg csatornák helyén több 
digitális csatorna egyidejű, multiplexelt átvitelét, 
ez pedig megalapozza az újabb generációs, közcélú 
adatforgalmi hálózat, az 5G bevezetésének és el-
terjedésének lehetőségét. A folyamat világszerte 

azonos, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) 2016-ban a 2016–2020-ig terjedő 
időszakra kiadott rádióspektrum-stratégiájában a 
következőképpen fogalmaz meg:
„A 694–790 MHz-ig terjedő sáv értékesítése 

az elkövetkező időszak legjelentősebb kihívását 
jelenti mind hatósági, mind szolgáltatói oldalról. 
Amikor a 700 MHz-es sávot átvehetik majd a mo-
bilszolgáltatók, várhatóan 2×30 MHz kerül majd 
allokálásra MFCN célra. Ezzel 2020 utánra válik 
elérhetővé az új frekvenciatartomány. Várhatóan 
az LTE technológia fog ebben a frekvenciasávban 
is működni, együttműködve a szomszédos 800 
MHz és később a felette lévő 900 MHz-es sávval 
(LTE-A). […]
a) 2020-ig a 470–790 MHz sávot fenn kell tar-

tani a földfelszíni televíziós műsorszórás részére.
b) 2016-ban meg kell kezdeni a 694–790 MHz 

(DD2) sáv kapcsán esedékes vezeték nélküli szé-
les sávú frekvenciahasználati jogosultság értéke-
sítésének előkészítését.
c) 2020-ig a 470–694 MHz sávban el kell indí-

tani a műsorszóró célú versenyeztetési eljárást.”
Hangsúlyozandó, hogy a fenti stratégia a fen-

tebb említett nemzetközi távközlési szervezetek 
ajánlásai, valamint az előbbiek figyelembevételé-
vel kialakult európai uniós szabályozást tükrözi (a 
rádióhullámok országhatárokat nem ismerő fizikai 

terjedése okán a nemzeti hatáskör a távközlés e 
területén igencsak korlátozott). A spektrumgaz-
dálkodás nemzetközi szabályai igencsak a hetero-
gén, sokszor egymásnak ellentmondó motivációjú 
felhasználók, továbbá a hatósági résztvevők szé-
les körű konzultációján alapulnak. Az egyensúly 
megtalálásának nehézségeit érzékelhetjük, ha 
belegondolunk az új technológiák bevezetése 
mögött álló technológiai és gazdasági potenci-
ál versus a rendezvények, előadások zavartalan 
lebonyolításának érdekei ütközésébe. Ez utóbbi 
területek a kezdetekben – részben az előbbi po-
tenciálkülönbség, részben a technológia későbbi 
kialakulása okán – nem kaptak akkora figyelmet, 
hogy önállóan használható, dedikált és egybe-
függő frekvenciatartományban részesüljenek. 
A sokadik generációs távközlési szolgáltatások 
miatt szükségessé vált 2014-es újraszabályozás 
e történeti hiányt ugyan nem pótolta, de a PMSE 
alkalmazások – többek között a 2012-es londoni 
nyári olimpiai játékok tapasztalatai alapján – sze-
rencsére a kezdetieknél nagyobb figyelmet kaptak; 
az irányadó 2014/641/EU sz. uniós szabályozás sze-
rint a tagállamoknak minimum 59 MHz frekven-
ciasávot (800, 1800 MHz + UHF) kell biztosítania 
a PMSE alkalmazások számára, figyelembe véve, 
hogy a technológiai változások a VHF és UHF sávo-
kat kiemelten érintik.

Frekvenciasáv Műszaki követelmény További követelmény

34,9–38,5 MHz Teljesítmény: max. 10 mW ERP2 
Csatornaosztás: max. 50 kHz

146–149,9 MHz Teljesítmény: 
– max. 10 mW ERP, kézi rádiómikrofon esetén 
– max. 50 mW ERP, testen hordott rádiómikrofon esetén 
Csatornaosztás: 200 kHz

174–216 MHz Teljesítmény: max. 50 mW ERP

216–230 MHz Teljesítmény: max. 10 mW ERP

470–694 MHz Teljesítmény: max. 50 mW ERP

823–826 MHz Teljesítmény: 
– max. 20 mW EIRP3 
– max. 100 mW EIRP a testen hordottra

826–832 MHz Teljesítmény: max. 100 mW EIRP

863–865 MHz Teljesítmény: max. 10 mW ERP

1350–1400 MHz Teljesítmény: 
–  max. 20 mW EIRP 
–   max. 50 mW EIRP a testen hordottra vagy 
SSP4 használata esetén

1492–1518 MHz Teljesítmény: max. 50 mW EIRP Csak beltéri használat megengedett.
Egyedi engedélyezési kötelezettség.

1785–1804,8 MHz Teljesítmény:  
–  max. 20 mW EIRP 
–  max. 50 mW EIRP a testen hordottra vagy SSP használata 
esetén

(+ WiFi, WLAN; + külön igények alapján más sávra kapott frekvenciák)

A PMSE eszközök (pl. vezeték nélküli mikrofonok és fülmonitor-rendszerek) használatának lehetőségei a 7/2015. (XI. 13.) 
NMHH-rendeletben meghatározottak szerint (3. melléklet 9.11.1 és 9.11.2 alapján) 





Mi történik napjainkban?
Ahogy láttuk, a technológia fejlődésével a szabá-
lyozás fejlődést követő változása is állandónak 
tekinthető. Magyarországon a nemzeti frekvencia-
felosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasz-
nálási szabályairól szóló, 7/2015. (XI. 13.) NMHH 
rendeletben meghatározottak szerint 2020. szep-
tember 5-ig a műsorszórás részéről a 700 MHz-es 
sáv (694–790 MHz) teljesen kiürül, felszabadítva 
ezt a tartományt az új generációs mobiltávközlés 
számára. Mivel az UHF sávban a PMSE alkalma-
zások ún. másodlagos felhasználók, az elsődleges 
felhasználók e sávból történő kiszorulását követ-
nie kell a produkciós technológiáknak is (ezzel a 
vezeték nélküli mikrofonok és fülmonitor-rendsze-
rek által korábban használt frekvenciatartomány 
2016 után másodízben szűkül). Kiemelendő, hogy 
2020. szeptember 5-től ezen eszközök használata a 
694–790 MHz-es sávban jogszabályellenes!

Melyek a további működési, 
fejlesztési lehetőségek?
A technológiai fejlődés folyamata megállíthatat-
lanul érinti valamennyi szektort, a rádiótávközlés-
ben érintett, rádiófrekvenciás átvitelt alkalmazó 
valamennyi szereplőt. 
Az előző oldalon közölt táblázatból látható, 

hogy a hazai jogszabályi környezet – igaz, szétap-
rózottan – de összességében mintegy 400 MHz 
sávszélességet biztosít a produkciós környezet-
ben alkalmazott vezeték nélküli technológiák szá-
mára. Ezek közül a kis frekvenciás, 150 MHz alatti 
tartomány használatának fizikai korlátai vannak, 
a 174–230 MHz-es tartomány használata az UHF 
tartományban tapasztalható spektrumhiány mi-
att újjáéledhet. Ugyancsak fejlődési potenciál van 
az 1,4 GHz feletti tartomány felhasználásában, itt 
azonban a hullámterjedési sajátosságok szűkít-
hetik a használat lehetőségét (díszletek árnyéko-
ló hatása, többutas terjedés).
Az irányadó uniós és magyarországi szabályo-

zás szerint a 470–694 MHz-es UHF sáv haszná-
latára vonatkozó szabályozási környezet 2030-ig 
biztosan nem változik; 2019-ben az Antenna Hun-
gária a DVB-T adóhálózat működtetésére 2032-ig 
nyert koncessziós jogosultságot. Aki tehát a DVB-T 
csatornakiosztás5 figyelembevételével e frekven-
ciatartományban működő PMSE eszközt választ, 
2032-ig biztosan használhatja azokat. (A lelkiis-
meretes forgalmazóknak köszönhetően az elmúlt 
években beszerzett eszközök vásárlói zömében 
olyan frekvenciatartományban működő eszközö-
ket vettek, amelyek az új szabályozási környezet-
nek megfelelően működnek.) 
Az UHF tartomány vitathatatlan szűkülése azon-

ban ezen alkalmazások esetében is felveti az ana-
lóg rendszerről digitálisra átállás szükségességét. 

Az analóg rendszerek működésének sajátosságai 
(korlátozott szelektivitás, harmonikusok megjele-
nése, spektrumszennyezés) azonos időben azonos 
helyszínen történő használatuk kevesebb, zavar-
mentesen egyidejűleg átvihető csatornát eredmé-
nyez (a mai korszerű digitális jelátviteli rendszerek 
szűkebb tartomány igénybevételével tudnak nagy 
csatornaszámot biztosítani, akár 20 MHz-ben 25-
30 csatornát, de ismert olyan megoldás, amikor 
– speciális felhasználási körülmények esetén –, 
némi megkötéssel 8 MHz sávszélességben akár 
több mint 60 csatornát is). Mindezek mellett, ha 
figyelembe vesszük a produkciós környezetben 
megjelenő egyéb technológiák által keltett (pl. HD 
kamerák vezérlőelektronikájából, illetve bármely 
más, digitális berendezések közötti adatforgalmat 
biztosító rossz minőségű kábelből, vagy a leggyak-
rabban problémát okozó LED-es technológiájú képi 
megjelenítőkből származó) spektrumszennyezést, 
zavaró hatásokat, a nagyobb szelektivitást, adott 
esetben automatikus vivőfrekvencia-választást 
lehetővé tevő korszerű digitális rendszerek mel-
lett kell döntenünk. Bár ezek beruházási költsége 
vitathatatlanul magasabb, az analóg rendszerekkel 
szemben időtállóbbnak, jobban tervezhetőnek és 
könnyebben használhatónak bizonyulnak, ehhez 
járul még a digitális jelátvitelből adódó ugrássze-
rű hangminőség-javulás, a szolgáltatási szintnek 
köszönhető nagyobb üzembiztonság. Amennyiben 
olcsóbb, analóg berendezés beszerzése mellett 
döntünk, az egyidejűleg korlátozottan átvihető csa-
tornák számára feltétlenül figyelemmel kell len-
nünk. Mindkét esetben az új eszköz választása ese-
tén kiemelt szempontnak kell lennie annak, hogy az 
eszköz vivőfrekvenciája minél nagyobb tartomány-
ban legyen választható; a 470–694 MHz-es UHF 
sávban 80 MHz-nél kisebb hangolási tartománnyal 
rendelkező eszköz beszerzése nem javasolt. A napi 
szintű üzemeltetést megkönnyíti, ha a rendszer 
minden adó és vevő tagja azonos, egymással telje-
sen megegyező széles tartományban üzemel, azaz 
adó és vevő egyaránt biztosítja a rendszer által 
nyújtott legszélesebb spektrumon belüli működést 
(tartalék eszközök teljes kompatibilitása).
Egyes ipari előrejelzések szerint a globális 

mobil adatforgalom évente 25–30%-kal nő. A fo-
lyamatos technikai fejlődés, a piaci átrendeződés 
garantált, számíthatunk a VHF-en és az UHF-en 
kívüli sávokban, így a 823–832 MHz-es, illetve az 
1785–1804,8 MHz-es tartományban működő PMSE 
eszközök további terjedésére is. E tartományokat 
ún. harmonizált használatú sávoknak nevezik, és 
a több alkalmazás egyidejű használatának lehe-
tőségéből adódóan figyelembe kell vennünk, hogy 
az itt működő eszközökre részletesebb szabályok 
vonatkoznak.

Lakatos Gergely

39Színpad 2020/1

1  Több gyártó az LTE alkalmazások számára fenntartott uplink és 
downlink sávok között található, 9 MHz széles duplex résbe hangolta 
készülékét, viszont a közeli nagy teljesítményű adatforgalom és 
a kis sávszélességből adódóan átvihető kevés csatorna miatt ez 
a megoldás nem alkalmas professzionális felhasználásra, 
mindamellett, hogy ezen eszközök működése sem jogszerű.

2 https://stir.nmhh.hu/publicview/open.php?f=rendelet3_hu.html#EIRP
3 https://stir.nmhh.hu/publicview/open.php?f=rendelet3_hu.html#SSP
4 https://stir.nmhh.hu/publicview/open.php?f=rendelet3_hu.html#SSP 
5  Magyarországon 2020. szeptember 6-tól 3 DVB-T2 és 2 DVB-T 
hálózat lesz kialakítva helyi DVB-T adók mellett

Frekvenciasáv

Maximális EIRP vagy
EIRP-sűrűség

Műszaki 
követelmény

További 
követelmény

<821 MHz –43 dBm/5 MHz

821–823 MHz – (védősáv)

823–826 MHz 13 dBm 20 dBm

826–832 MHz 20 dBm

>832 MHz –25 dBm/5 MHz

Frekvenciasáv

Maximális EIRP vagy
EIRP-sűrűség

Műszaki 
követelmény

További 
követelmény

<1785 MHz –17 dBm/200 kHz –17 dBm/200 kHz

1785–1785,2 MHz 4 dBm/200 kHz 17 dBm/csatorna

1785,2–1803,6 MHz 13 dBm/csatorna 17 dBm/csatorna

1803,6–1804,8 MHz 10 dBm/200 kHz és 
13 dBm/csatorna 17 dBm/csatorna

1804,8–1805 MHz –14 dBm/200 kHz 0 dBm/200 kHz

>1805 MHz –37 dBm/200 kHz –23 dBm/200 
kHz

A harmonizált PMSE eszközök használatának lehetőségei 
a 7/2015. (XI. 13.) NMHH-rendeletben meghatározottak szerint

823–832 MHz sávban

1785–1805 MHz sávban

HANGTECHNIKA
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A zenés színpadokon ugyan gyakran húzzák fel a 
vitorlát – már a musicalirodalom első klassziku-
sának számító Show-boat is egy hajón működő 
színtársulat életét dolgozta fel –, a Magyarorszá-
gon 2019-ben bemutatott Titanic c. musical ese-
tében speciális a helyzet: nemcsak egy létező és a 
nagyközönség által is ismert óceánjárót és annak 
süllyedését kellett látványosan rekonstruálni a szí-
nen, de a luxushajó maga is ,,főszereplője”, áldozata 
a történetnek. Somogyi Szilárd rendezőt a pro-
dukció szcenikájának megteremtéséről kérdeztük. 

Amikor Khell Csörsz díszlettervezővel elkezdtünk 
dolgozni a Titanic látványvilágán, egy idő után arra 
esett a hangsúly, hogy ez a történet már lezajlott. 
Többek között a roncsokról készült felvételek ha-
tására merült fel az ötlet: mi lenne, ha a tenger 
alatt, a roncsok között venné kezdetét a játék, on-

nan indulva épülne fel a hajó, és játszódna le ismét 
a tragédia, hogy a végén újra szétessen ez a világ? 
Ezután határoztuk meg azokat a konkrét, ikonikus 
elemeket, amiket felhasználtunk a díszlethez: a 
hajó orrát, tatját, hídját, az emblematikus nagy 
lépcsőt. S ezekből kiindulva kellett kitalálni, ho-
gyan lehet olyan látványvilágot létrehozni, amely 
képes egyben mutatva rendezett egészet láttatni, 
amikor pedig már a történet széttöredezett világa 
jelenik meg, az elemek segítsék a nézőt, hogy az 
adott pillanatban a hajó melyik szegmensében 
vagyunk.

Megjelenésében, hatásában törekedtünk az 
eredeti hajó felidézésére, pl. a szalonunk hasonlít 
a hajó szivarszobájára, kivetítve az eredeti tervrajz 
is megjelenik, de a minden részletre kiterjedő tel-
jes korhűséget nem tartottuk fontosnak.

Volt-e korábbi követendő bemutató, 
amelynek megoldásaihoz ragaszkodtak 
a jogtulajdonosok?

Ennek a musicalnek nincs másolandó eta-
lon-előadása – úgy érzem, bízom benne, hogy a 

magyarországi rendezés lesz az –, s kizárólagos 
engedélyt kaptunk a zeneszerzőtől, Maury Yes-
tontól, aki minden változtatásunkat elfogadta. 
Például azt is megengedte, hogy a színpadtech-
nikai változások miatt átcseréljünk jeleneteket. 
Mi vagyunk az egyedüliek, akik ebben a formában 
játsszuk a Titanicot. A tervezés és az egyeztetések 
után a próbafolyamat elindításában sokat segített, 
hogy nagyon vizuális a gondolkodásmódom, sok-
kal többet látok már akkor is, mikor még csak egy 
lefektetett alaprajz van kész. Nekem mindig képek 
jelennek meg először egy darab kapcsán. Miután 
megszületett a kép, akkor kezdek el gondolkozni 
azon, miként léteznek majd a kitalált térben a ka-
rakterek, mert csak úgy jöhet a cselekvéssorok ki-
találása, ha már magam előtt látom, milyen térben 
mozognak majd a szereplők.  

A magyarországi ősbemutató a Szegedi 
Szabadtéri Színpadon volt, majd ősszel 
Veszprémben is színpadra állította a 
musicalt. Hol nehezebb monumentális 
hatást teremteni – egy monumentális 
színpadon, vagy egy zártabb, kisebb 
térben?

Mindkét színpadi térnek megvannak a lehetőségei 
és a nehézségei is. Ha megkérdezi tőlem, hogy mi 
a nehezebb, a díszletet rendezni, vagy a színészt 
instruálni, akkor azt mondom, hogy a színésze-
ket könnyebb… Szegeden a hatalmas helyszínen, 

Színpadon az úszó város
Sikeres süllyedés 

Titanic a Szegedi Dóm előtt

Szivarszalon a veszprémi színpadon
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13 méteres forgószínpaddal sokkal egyszerűbbek 
voltak a változások, mert csak átforgott a követ-
kező kép, és rögtön ott volt előttünk a következő 
csoda. Most ezeket a csodákat úgy kell létrehoz-
ni, hogy nagyon sötétben kell megtalálni a jelet. 
Mikorra feljön a nagy fény, addigra már rendnek 
kell lenni a színpadon, amihez kell egy elfoga-
dott játékszabály is, ami beleilleszkedik a teljes 
rendszerbe – s  amiben a színészek, táncosok is 
rendezik, tolják a díszletelemeket, és a matrózjel-

mezbe öltöztetett díszítők is részesei a színpadi 
együttesnek.

Az őszi bemutatóra, a kisebb, zárt 
térbe újra kellett tervezni, gyártani a 
díszleteket? 

A szegedi díszletek többsége befért a kisebb szín-
padra is, egyedül a hajóorrot kellett lekicsinyíteni, 
valamint a lépcsőből kellett egy kicsit levágni, de 

az is ugyanaz a díszletelem, csak más mechaniká-
val működik, hogy ketté lehessen szerelni. Biztos 
vagyok benne, hogy ha visszamegy Szegedre a 
produkció, ezt az új lépcsős verziót visszük. Amit 
teljesen újra kellett gyártani, az a hatalmas hidrau-
likus elem, melynek egyik oldala volt a kazánház, a 
másik oldala maga a tat. Most kisebbet gyártot-
tunk: mechanikailag ugyanúgy működik, mint a 
szegedi, a süllyedés logikája is ugyanaz maradt, 
de itt a hidraulikus szerkezet helyett meg tudjuk 
oldani felsőgépészettel az elem csukódását. 

A látványnak meghatározó eleme a 
vetítés, Madarász ,,Madár” János 
videoanimációja rögtön a nyitóképben: 
a tenger hullámzása…

A zárt térben halmozottan több vetítést tudok 
használni, mert nem gátolja azt semmi. Világí-
tás szempontjából sokkal több lehetőség van a 
kőszínházi verzióban. Szegeden azzal küzdünk, 
hogy elfújja-e a füstöt a szél, megél-e a szárazjég 
– ezek olyan apróságok, amelyek megnehezíthetik 
a megálmodott képi hatás megvalósulását. Zárt 
térben sokféleképpen lehet használni azokat az 
effektusokat, amelyek megvoltak Szegeden is, 
csak egy adott pillanatban le kellet mondani ró-
luk. A szabadtéri előadáshoz elkészült ötletek 90 
százalékát tudom most használni, Szegeden csak 
a húsz százalékát sikerült…

Mikita Gábor

SZCENIKA

Nyitány a víz felett...

…és a víz alatt

A díszlet elemei Szegeden

A Titanic parancsnoki hídja

41Színpad 2020/1



42 Színpad 2020/1

A Cardiff Millenium Centre, a Welsh National Ope-
ra (WNO) otthona előcsarnokában öt boltív fogad-
ja az odalátogató operabarátokat, vagy éppen az 
operáért nem lelkesedő közönséget, hogy bemu-
tassák Leoš Janáček A ravasz rókácska kalandjai 
című operáját. A miniatűr színpadot a régi, kihajt-
ható könyvek inspirálták, ahol egy sor papírkeret 
felállításával háromdimenziós terek jöttek létre. 
Itt, az opera épületében azonban az alagutak em-
bermagasságúak és bejárhatók, ráadásul az idő-
beliséget is megjelenítik: ugyanúgy, mint Janáček 
operájában – ami egy rókalány életét mutatja be 
–, a látogató egy egész év történetén végighalad. 
Körbeveszi a festett fa, a négy évszak, a fiatal haj-

tások, a termés, a színes falevelek és a hó. Minden 
egyes ív lábánál padszerű kiképzések invitálnak a 
megpihenésre, miközben a hangszórókból az erdő 
hangjai áradnak. Vonzó, kellemes látvány – 2-3 
percig. De ez nem minden.
A WNO digitális producere, David Massey átad 

egy iPhone-t és egy hangszűrő fejhallgatót, meg-
nyitja az applikációt és magyarázni kezd. A tele-
fon kamerája bekapcsol, a környezetet a kamerán 
keresztül látom. A fejhallgatóból Janáček zenéje 
árad, a világ visszahúzódik, az alagút átalakul. 
Ugyanazok az ívek vesznek körül, mint amikor be-
léptem az épületbe, de a képernyő számos dolog-
gal egészíti ki a valóságot. Megjelenik egy animált 
rókácska, türelmetlenül felém fordul, és az első 
ívhez fut, hív, hogy kövessem.

Közelség interakció által
A „digital projects” név szerény cím. A WNO web-
oldalán ez a terület az „oktatás” címszó alatt bújik 

meg, „vegyél részt” címen. Néhány kép és rövid 
leírás ad számot az eddigi munkáról – ennyi. De a 
megfogalmazott cél ennél jóval messzebbre mu-
tat: 2015-ben, még David Pountney vezetése alatt, 
úgy döntöttek, hogy a tradicionális operakínálat 
mellett olyan célcsoportokat is megcéloznak, akik 
nem klasszikus operarajongók és nem rendszeres 
operalátogatók. Mindezt magas fokú interakcióval 
és technológiával teszik – ebben pedig vezető sze-
repe van az Emma Flatley által vezetett „ifjúság és 
közösség” programnak. 
Az első éles kísérlet egy évvel később indult. 

A  Somme-i csata 100. évfordulója alkalmából 
a WNO egy kamaraoperára, Iain Bell: In Paran-
thesis művére adott megbízást, amely a walesi 
világháborús költő, David Jones szövegén alap-
szik. A  technológiaalapú, interaktív művészeti 
Squidsoup szakembereivel létrehozták a Mező 
című fényinstallációt. A Royal Welsh Fusiliers 
elesett katonái emlékére 923 golyót helyeztek el 

VIRTUÁLIS PRODUKCIÓK

Ravasz, mint a róka
Digitális projektek a cardiffi Welsh National Opera színháznál1

A cardiffi Welsh National Opera néhány éve azzal kísérletezik, hogy a klasszikus hangverseny- és operalátogatók mellett egy 
új, igényes célcsoportot is elérjenek. A szerény „digital projects” név alatt úttörő munkát folytat a zenei színházak és az inter-
aktív technológiák területén. Itt minden megtalálható: virtuális világok, élethű animációk, digitális avatárok2 és játékelemek. 

1  A Bühnentechnische Rundschau 2019/6. számában megjelent cikk 
tömörített másodközlése a szerző engedélyével.

2  Az avatár a következőket jelentheti: valóságostól eltérő, a 
használó igénye szerint kialakított megjelenési forma, virtuális 
személy. Ilyen technika alapján készült James Cameron sci-fi 
filmje, az Avatar (2009)



rugalmas oszlopokon a Millennium Centre épülete 
előtt. Alkonyattól egészen hajnali 2 óráig izzot-
tak élénkpiros színben – ez egyben utalás volt a 
Nagy-Britannia-szerte az emlékezés jelképeként 
számon tartott pipacsra. Érintésre és szélre inog-
tak az oszlopok. Az elhajlás viszont fénycsökkentő 
hatást indított el, a világító vérvöröstől a halvány 
rózsaszínig, ezzel egy hullámzó fénytenger jött lét-
re. Több mint 50 000 látogatót vonzott a virágmező. 
Már több megkeresés érkezett az installáció 

kölcsönzésére. A központ egyik fő feladata éppen 
ez lenne, de ez az installáció túl nagy méretű egy 
turnéhoz. A következő projekteknél ezt is figye-
lembe fogják venni. De itt még hiányzik valami: 
a zene.

Pillangók vezényelnek 
a hajókonténerben
Ezért 2017-ben két közismert operát használtak 
kiindulási alapként, Mozart: A varázsfuvola és 
Puccini: Pillangókisasszony című operáival pró-
bálták ki a virtuális operavalóságot. Egy hajó-
konténerből szállítható pop-up színházat hoztak 
létre, ami illeszkedik mind a Millennium Centre 
kikötőhöz közeli elhelyezkedéséhez, mind pedig 
a Pillangókisasszony helyszínéhez. Van ugyan 
bársonyfüggöny, de mögötte nem színpad vagy 
nézőtér bújik meg, hanem tíz VR-berendezés: 
virtuálisvalóság-szemüvegek (Google Daydream 
head-mounted display), Google Pixel okostelefo-
nokkal összekapcsolva és a hozzá tartozó irányí-
tóval és fejhallgatókkal. Ezekkel teljesen ki lehet 
kapcsolni a valós környezetet.

Karah Son szopránénekest digitális mozgás-
rögzítés (motion capture) technikával rögzítették 
éneklés közben. Az így felvett mozgásfolyama-
tokkal egy virtuális énekesnőt hoztak létre, aki 
– egy japán metszet alapján tervezett – sziklás 
tengerparti vidéken él, stilizált fák között. A teke-
regve mozgó falevelekből alakul ki Cso-cso-szán 
alakja. 
A jelenetben ugyan nem lehet mozogni, mert a 

program a klasszikus 360 fokos animáció módjára 
meghatározza a használó tartózkodási helyét, de a 
fej és a test mozoghatnak, és így a szemlélő min-
den irányban szét tud nézni. A virtuális játékgép 
egy további játéklehetőséget is tartalmaz: a fel-

használó az irányítót kézben tartva pillangórajokat 
tud mozgatni a levegőben. 
A varázsfuvola résznél Tamino szerepébe le-

het belebújni és kézbe venni a varázshangszert. 
A képben van egy fehér pont, ez a marker. Az irá-
nyítóval a hangszert ebbe a pozícióba kell hozni, 
ekkor megjelenik egy állat körvonala, a vonalat 
megrajzolva az állat kilép az erdőből – a VR-ben 
ezt néhány felhasználó zavarónak éli meg. Ha az 
összes állat megjelent, véget ér a játék. Itt a játé-
kot helyezték előtérbe, az opera cselekménye csak 
keretet ad az egzotikus állatkerthez.
Annak ellenére, hogy a Pillangókisasszony szá-

mos díjat nyert, és szerepelt a londoni Victoria and 
Albert Museumban, Dubajban és Hongkongban, 
Massey szerint a produkciónak vannak még fino-
mításra szoruló részei: „Minden projektnél ren-
geteget tanultunk, fejlődtünk. A munkánk pedig 
végül is a K+F: a kutatás-fejlesztés.”

Avatár egy élő koncerten
A „Rhondda Rebel” projekt még tovább lépett: a 
Rewind cég csapatával kipróbálták az élő kon-
cert és a kiterjesztett valóság, az AR (augmented 
reality) összekapcsolását, vagyis azt, hogy egy 
virtuális alak együtt tud-e működni egy hús-vér 
emberrel. Ehhez egy korabeli szüfrazsett, Marga-
ret Haig Thomas tempós zenei komédiáját vették 
alapul. 2018-ban, a nemzetközi nőnapon jelent 
meg az újraírt verzió, a produkció csak nőkből 
állt, és egy szimpóziumot rendeztek „Hol vannak 
a nők a klasszikus zenei életben?” címmel. Emma 
Jenkins szövegíró – a digitális csapattal közösen 
– megírta azt a jelenetet, amikor Lady Rhondda 
1913-ban a bírósági tárgyalóteremben van, mert 
perbe fogták egy postaláda felrobbantása miatt. 
A látogatókat egy rendőr fogadja, és bemutatja a 
bizonyítékokat, majd iPad-ekkel felszerelkezve 
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Opera a pop-up színházban: 10 virtual reality set található a hajókonténerben. Ezekkel ki lehet kapcsolni a valós környezetet.

Nicsak, ki van ott: az animált okos róka a látogatókat végigvezeti a saját világán az okostelefon segítségével 
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bevonulnak a tárgyalóterembe. Ott már jelen van 
az esküdtszék nyolc tagja és a bíró. Utasításra a 
nézők a fénymarkerekkel jelölt pontokra irányítják 
a tabletjüket, és a jelenetbe bekapcsolódik egy di-
gitális avatár. 
Ehhez Madeleine Shaw szopránénekesnőt vet-

ték fel greenbox technikával. A virtuális alakot az 
iPad-del az élő jelenetbe lehet vetíteni – és már-
is kommunikálhat a virtuális Rhondda a bíróval. 
A színész diktálja az ütemet, énekelhet egy rész-
letet az operából, miközben a hang egy surround 
sound rendszerből jön. Zenei szempontból az 
avatár természetesen mögötte marad az élő éne-
kesnek, de történelmi visszatekintés eszközeként, 
múzeumokban például előszeretettel használják, 
izgalmas lehetőségeket teremt. 
A 20 perces show-ra a belépés ingyenes, de 

egyszerre csak 5-6 néző léphet be. Ez komoly prob-
léma, mivel a high-tech kísérletek költsége 70 000 
és 140 000 angol font között mozog. Jelenleg még 
elegendő a K+F finanszírozás, de hosszú távon ez 
nem maradhat így. Ezért olyan fontos a projektek 
szállíthatósága, mozgathatósága. El kell juttatni 
fesztiválokra, kiállításokra, múzeumokba. Ezért a 
„Rhondda” produkciónak már van egy mobil válto-
zata is, amikor Rhondda egy íróasztal mögött ülve 
a „Time and Tide” újság kiadójaként jelenik meg. 
Ma már szinte mindenkinek van mobiltelefonja, 
mégsem várható el, hogy a nézők még a színházlá-
togatás előtt letöltsék az alkalmazott applikációt. 
Ezenkívül a gépek teljesítménye is korlátozott, a 
programozás igényes, így a WNO „élmények” kb. 
10 percesek. Jóval többet kellene nyújtani ahhoz, 
hogy pénzt is kérhessenek érte. A bristoli LIMINA 
cég adatai szerint maximum 64 nézőnek tudnak 
– akár csoportos – élményt nyújtani, 60 perces 
VR-tartalommal. 

Virtuális valóság (VR), 
az empátiaerősítő
2019 nyarán a WNO „Szabadság” címmel öt operát 
szerkesztett egybe egyfajta minifesztivállá. A téma 
a fogság és szabadság volt, így Jake Heggie: Dead 
Man Walking, Glan Carlo Menotti: A konzul, Luigi 
Dallapiccola: Il Priggionero, Hans Krása: Brundibár 
című műveit és Beethoven: Fidelio című operájá-
nak 2. felvonását dolgozták fel. Voltak előadások, 
viták és egy kiállítás is, ahova számos mixed-rea-
lity művet és dokumentációt is meghívtak. A láto-
gatók „belebújhattak” egy amerikai határőr bőrébe, 
és dönthettek, hogy egy (virtuális) menedékkérő 
beléphet-e az ország területére, vagy egy holo-
kauszt-túlélőt kísérhetnek végig egy látogatáson 
a koncentrációs táborban, vagy végigkövethetik, 
ahogy egy szíriai kisfiú talált tárgyakból megépíti 
az otthonát, Aleppo városát. Mindeközben a WNO 
saját produkciója, amelyet a BBC-vel közösen ké-
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Tamino szerepébe bújva: „A varázsfuvola” mint VR-játék. A különböző állatokat a fuvolával lehet „belevarázsolni” a jelenetbe 

„Digital projects” nyitány: az elesett katonák emlékére 2016-ban több mint 900 fénylő, ringó virágmezőnek kinéző golyót 
installáltak
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Minifesztivál a szabadság és a fogság témára: 2019 nyarán egy kiállítás egészítette ki a „Szabadság” projektet, amely öt 
operát, valamint mixed-reality műveket kötött össze workshopokkal 



szítettek, Oculus Go (virtuális szemüveg) és 360 
fokos filmek segítségével lehetővé teszi, hogy a 
látogatók megismerhessék öt, ma Walesben élő 
menekült élettörténetét. Mindezt Cian Caran, a 
Super Furry Animals együttes volt zongoristája 
zenéjével aláfestve élhetik át.

Rókácska, fuss!
Az életszerűen animált, háromdimenziós kis róka 
eközben pedig vár az Apple ARKit segítségével. 
Mindegyik ív tartalmaz egy játéklehetőséget, 
amelyek elindulnak, ha a kamerát az illusztráció-
ban elhelyezett bizonyos markerekre irányítják. 
Például lehet tyúkokat fogni, gondoskodni arról, 
hogy a rókalány és a rókafiú egymásba szeresse-
nek, vagy veszélyes csapdákat ártalmatlanítani. 

„A gyerekek intuitív módon megértik a játékot”, 
mondja Massey bocsánatkérően, amikor ismétel-
ten a segítségét kérem, mert nem tudom elkapni 
a tyúkokat. 
Ennek a kései műnek a lényege az újra felfede-

zett gyermeki rácsodálkozás, az installáció pedig 
éppen ezt a kedves hangulatot tudja megragadni. 
A végén a rókácska virágszirmokká esik szét – az 
operadarab végén meghal –, és a kamera átvált 
szelfi módra: egy rókamaszkot varázsol a saját 
arcunk elé. „A legtöbbek ezt Gimmick néven isme-
rik a közösségi média-használatból”, magyarázza 
Alex Book, az Arcade munkatársa. „Ezzel azt akar-
juk éreztetni, hogy a szemlélő maga veszi fel a róka 
perspektíváját.” A Xavier Segers illusztrátor által 
kialakított ívek között visszafelé haladva álom-

szerű virágok, hulló falevelek között és hóesésben 
mozgunk. „A végén megint az elejére jutunk, mint 
az operában, bezárul a kör.” Varázslatos élmény, 
amely átadja a mű lényegét, de önmagában is 
megállja a helyét. A látogatás után senki sem várja 
el, hogy az igazi operára is jegyet váltsunk, hisz a 
digital projectek önmagukban, saját értékkel bíró 
művészeti alkotások.
A WNO mégis azon dolgozik, hogy virtuális ele-

meket építsenek be az operaprodukciókba, már 
csak azért is, hogy az ilyen élményeket szélesebb 
közönség számára tegyék elérhetővé. David Mur-
ray azonban nem árulja el, hogy mivel készülnek: 
„Talán valami hologramos dolog lesz”, mondja ti-
tokzatos mosollyal.

Wiebke Roloff Halsey

Visszatekintés a múltba az augmented reality segítségével: a virtuális Lady Rhondda az iPad segítségével valós környezetben érzékelhető
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Tereket tervezni, jeleneteket résztvevőkkel vizua-
lizálni, anyagok hatását a színpadon tesztelni és 
fényhangulatokat próbálni – ezeket és még szá-
mos egyéb lehetőséget fejlesztettek ki az EU-s 
first.stage projektben. Háromévi munka után, 2019 
végén fejeződött be a projekt. Egy színdarab meg-
tervezése, egy filmprodukció vagy egy animációs 
film igényes és költséges feladatok: számos ötlet 
merül fel, tesztelik azokat, majd gyakran elvetik. 
Amikor maga a produkció elindul, számos részle-
tet ennek ellenére újra kell gondolni, mert a való-
ságban másképp néznek ki a dolgok, mint ahogy 
elképzelték. Ezt a previzualizációs fázist hivatott 
segíteni a first.stage. 

A Brémai Egyetem Technológiai Centruma 
(TZI) 2016 óta hét európai kulturális és gazdasági 
partnerrel dolgozott együtt azon, hogy létrehozza-
nak egy vizualizációs szoftvert a filmkészítés és 
színházi előadások előmunkálataira. A first.stage 
haszonélvezői leginkább az Európára jellemző ki-
sebb produkciós cégek és kulturális intézmények 
lehetnek, akik a nagy amerikai szórakoztatókon-
szernekkel szemben nem rendelkeznek saját ku-
tatás-fejlesztési részlegekkel. A first.stage előnye: 
a kedvező árú, átlagos hardver használatával 
csupán egy VR-szemüvegre és két kontrollerre 
van szükség, és a digitális vizualizálás műszakilag 
nem képzett személyek számára is elérhető. 

Virtuális jelenetek és 
színpad-kialakítás
Az előgyártás során megszületnek az ötletek, jele-
neteket képzelnek el, rajzokat vizualizálnak, dísz-
letképeket terveznek stb. – mindezt egymással 
egyeztetve. A legfontosabb a természetes met-
széspontokat mutató eszközök (pl. VR-szemüveg, 
kontroller), amelyek a színészek és producerek 
kéz- és testmozgását is felismerik. Ezeknek a 
gesztusoknak a beviteli lehetősége az, amelyet 
egyszerűsítésként kívánnak felhasználni karak-
teranimációknál és speciális effekteknél. Továbbá 
segítenek a jelenet kialakításánál, hogy például a 
tájakat és tárgyakat intuitív módon helyezhessék 
el vagy módosíthassák. 
A TZI Digitális Médiumok munkacsoport – 

a film gyártás mellett – a színházakat, az animációs 
filmkészítést és a visual effects területeket is meg-
célozta a first.stage, azaz a „Fast and easy previsua-

1  A first.stage projektet az Európai Unió a „Horizon 2020” program keretén belül hárommillió euróval támogatta. A konzorcium hét tagja: 
konzorciumvezető TZI (Technologien-Zentrum Informatik und Informationstechnik Universität Bremen), technológiai partner MOVIESTORM 
(Nagy-Britannia), ROKOKO (Dánia), NEXT LIMIT TECHNOLOGIES (Spanyolország), alkalmazási partnerek LANDESTHEATER LINZ, VOGEL AUDIO-
VISION és ARX ANIMA (mind Ausztria). Az INFOCONSULT (Németország) a projekt lebonyolítását menedzselte. (http://first-stage.eu)
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A VR-technika előnyei
first.stage – previzualizációs szoftver színházban, filmekhez és animációhoz

2016 és 2019 között a Brémai Egyetem vezetésével hét európai kulturális és kreatív partner dolgozott együtt a „first.stage” 
EU-projekten.1 A cél egy szoftver kifejlesztése volt, amellyel már a próbák kezdete előtt virtuális környezetben lehet látni a 
jeleneteket és folyamatokat annak érdekében, hogy pénzt és időt takarítsanak meg. A Landestheater Linz és a Vogel Audiovi-
sion kipróbálták a VR-technika lehetőségeit és összegezték a tapasztalatokat. 



lisation for creative industries” projekttel. A projekt 
legnagyobb előnye, hogy szoftverhasználatban 
nem túl jártas személyek is jól tudnak vele dolgoz-
ni. A first.stage használatával például filmrendezők 
lehetőséget kapnak arra, hogy elképzeléseiket még 
hamarabb vigyék be a produkcióba. Egy színházi 
bemutató kreatív alkotóinak nem kell időrabló 
előzetes megbeszéléseket folytatniuk és próbákra 
utazniuk, mert a jeleneteket a világhálón digitáli-
san lehet rögzíteni és a képernyőn változtatni. 

Új funkciók és könnyű kezelés
Az adatok bevitele a rendszerbe különböző módon 
történhet. Így például egy kedvező árú, standard 
komputer lehetővé teszi, hogy a mozgásokat 
kamerával rögzítsék és precízen elemezhessék. 
A képernyőn megjelenő alakok vagy egyes testré-
szek kézmozgással irányíthatók, de elképzelhető 
a hangvezérlés vagy az érintőképernyő is. A moz-
gások rögzítésénél használni lehet ún. smartsuite 
ruhákat, például a Rokoko cég termékét, amelyek 
számtalan szenzort tartalmaznak. A cél minden-
képpen az, hogy a már meglévő, néha bonyolult 
és nehézkes previs megoldásokat egyszerűsítsék, 
hogy azt bárki kezelhesse. Ebben a munkában 
a tesztszemélyek gyorsan eligazodtak, amikor 
a jelenetet valós tárgyakkal tudták megépíteni, 
kb. úgy, mint egy babaházban. A valós világban a 
szereplőt egy Lego-figurához hasonló alak jelenti, 
az kézzel megfogható és a kívánt pozícióba he-
lyezhető, miközben a jelenetet VR-szemüveggel 
szemlélik. 
A munkacsoport tagjai számos funkció proto-

típusát gyűjtötték össze és vitték fel a first.stage 

rendszerébe. A központi funkciók közé tartozik a 
személyek, tárgyak, járművek importálása, ezek a 
virtuális valóságban ezután összeállíthatók, kom-
binálhatók és animálni lehet őket. A felhasználók 
beépíthetnek különleges effekteket is (robbanást, 
tüzet, mozgó vizeket stb.), mindezt kevés ráfordí-
tással. 

Magas fokú realizmus a színházi 
gyakorlatban
A Landestheater Linz színháznál Frank Sutthei-
mer műszaki vezető irányításával számos kolléga 
és szakterület vett részt a projektben, a leginkább 
érdekelt színpad-világítási szakembereken kívül. 
A 2017–18-as szezontól kezdve öt operaproduk-

ciónál dolgoztak VR-rendszerrel, színpadképek 
tervezésénél és a rendezéseknél. A különböző 
projektfázisoknál más-más célt fogalmaztak 
meg: az Anyeginnél a user interface (UI) felüle-
ten hajtottak végre kisebb változtatásokat a kézi 
kontrollereknél és a VR-szemüvegnél, javítva 
ezek kezelését. A Marie Antoinette és az Elektra 
rendezésekor a virtuális térben forgó tányérokat 
és vonókat használtak és a látásszögeket elle-
nőrizték. A Trisztán és Izolda bemutatója egysze-
rűen konstruálható színpadtérrel készült, egyfajta 
review-projektként az előzők összefoglalására. 
Az első konkrét eredményeket többek között a 
terek eredeti textúrákkal való ellátása, az előre 
szkennelt személyek behelyezése és pozicionálá-
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Mozgásfolyamatok vizualizálása ruhára szerelt érzékelőkkel

A VR-szoftvert különböző alkalmazásokra fejlesztik ki





sa volt, és kevés fényvetővel is hatásos színpadvi-
lágítást értek el. 
A legátfogóbb tesztet a Medea (2019) előadásá-

val végezték, az Erfurti Színházzal kooperációban. 
Erfurti tervrajzok és fotók alapján a színpadon 
egy modellt hoztak létre pontos méretekkel és 
pozíciókkal. Az erfurti színpadképet ily módon 
a VR-rendszerben „rászabták” a linzi színpadra. 
Mivel a díszlet egyenes és szögletes elemekből 
állt, a megrajzolás rajztoll használatával történt. 
Az építményeket megtervezték és 2D tervek alap-
ján elhelyezték. A végén hozzáadták az összes 
tartót és mennyezeti elemet, valamint a színpad-
torony kubusát. A szoftverben minden videót, ké-
pet és folyamatot egyszerűen dokumentálni lehet, 
miközben a képernyőn videók, fotók készültek. 
A  jeleneteket eszközökkel (kellékek, bútorok) le-
het ellátni, amivel magas fokú realizmus érhető el. 

Az eredmények meggyőzők
Minden rendezéshez kapcsoló tesztből érdekes 
és értékes eredményeket, információkat nyert a 
csapat. „Biztos vagyok abban, hogy a vizualizáció 
egyre inkább integrálódik a színházak mindennapi 
munkájába. A díszletépítés számára ez a szoftver 
már ma értékes segítséget nyújt, mert a hagyo-

mányos, megépített színpadképmodell virtuálisan 
bejárható. A rendezők számára is hasznos segít-
ség a program. A díszlettervezőkkel különböző 
módon tudják bejárni a modellt, egymással kom-
munikálva módosíthatják a színpadképet. Számos 
paramétert lehet tesztelni drága próbaidők nélkül. 
Látásszögeket lehet ellenőrizni, fényszóró-pozí-
ciókat kipróbálni, színészeket pozicionálni, sza-
badon közlekedni a díszletben, a színpadgépezet 
használatával díszletváltásokat végezni és még 
sok minden más lehetséges. Az utolsó musi-
cal-előadásokhoz a világítást már a first.stage 
szoftverrel terveztük meg előre, így értékes időt 
takarítottunk meg” – mondja Suttheimer. Tapasz-
talatai alapján a first.stage jelenleg leginkább a 
színpadképeknél használható, a program világí-
tástervező modulján még dolgoznak.
Filmgyártók számára is vonzó, hogy előre 

tudnak jeleneteket létrehozni, még akkor is, ha 
földrajzilag egymástól távol helyezkednek el. 
Peter Vogel, a Vogel Audiovision cég ügyvezetője 
elmondta: „Abban is segít a first.stage, hogy nem-
csak realisztikus látványt tudunk előre elkészíteni, 
hanem ezzel a filmforgatáskor fel tudjuk gyorsíta-
ni a munkát, nem kell meglepetésre számítani. 
Például a programmal különböző kameraperspek-

tívákat tudunk tesztelni, és a virtuális valóság-
ban valódi filmrészleteket tudunk rögzíteni, ezzel 
mutatva be a teamnek, hogy mi a jelenet lényeges 
pontja.” A Vogel cég aktívan részt vett a projektben, 
a kezdeti felmérésektől az adatbevitelen keresztül 
egészen a tesztekig. A piaci bevezetés után, Peter 
Vogel elmondása szerint, az eszköz nem csupán 
időt és pénzt takarít meg a munka során, hanem 
sokféle lehetőséget is nyújt, amivel bővül a filmes 
szakemberek eszköztára.

A munkát folytatják
A projekt lezárása után a résztvevők a munkát 
folytatni kívánják. Ennek formája még bizony-
talan, a következő hónapokban fog eldőlni. 
A  szoftvert a brit Moviestorm cég finomítja to-
vább a piacképes állapotig, amely 2020-ban már 
tesztverzióban elérhető lesz. Ezzel párhuzamo-
san a brémai TZI-tudósok a projekt során a fel-
használók intuitív interakcióit is megvizsgálták 
a VR-technológiák használatánál. Jelenleg a 
szoftver továbbfejlesztését is tervezik különböző 
funkciókkal a mesterséges intelligencia és a va-
lósághűség területén. 

Bühnentechnische Rundschau 2019/06
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A 2018-as NAMM show-n (National Association of 
Music Merchants) az Audio-Technica bemutatta a 
3000-es vezeték nélküli sorozatának régóta várt, 
4. generációját. 
A teljesen újragondolt külső és belső felépí-

tés olyan újdonságokat hozott a szériának, mint 
a multifunkciós gomb az – immáron – fémházas 
adókon, a 60 Mhz-es sávszélességű hangolható-
sági tartomány, és nem utolsósorban a cserélhető 
kapszulás kézi adók. Ez utóbbinál fontos kiemel-
ni, hogy az ipari szabványos csatlakozónak kö-
szönhetően ízlésünknek vagy az adott szituáció - 
nak megfelelő kapszulát tudunk használni, mely 
akár más gyártók terméke is lehet, ám az Audio- 
Technica háromféle dinamikus és háromféle kon-
denzátor-mikrofonkapszulát kínál, az olcsóbbak-
tól egészen a stúdiókategóriákig.
A termékben található talán egyik leghaszno-

sabb, egyedülálló innováció mégis a tartalékfrek-
vencia, melynek vezérlését a multifunkciós gomb 
programozásával érhetjük el. A vivőfrekvencia 
beállítása során két frekvenciaérték is megadha-
tó, mely a multifunkciós gomb megnyomásával 
egy hihetetlenül gyors és egyszerű „menekülési” 
megoldást kínál, melynek segítségével bármilyen 
rádiófrekvenciás interferencia bekövetkeztekor 
azonnal, akár a színpadon is át tudunk váltani 
a tartalék frekvenciára. Nem kell mást tennünk 
(a korábban elvégzett megfelelő beállításokon kí-
vül), mint hogy gond esetén megnyomjuk az adón 
található MB (multifunction button) gombot, és 
a pilot jelen keresztül azonnal elindul a parancs-
sor az adó és vevő között, melynek következtében 
~5-7 másodpercen belül átáll a rendszer a tartalék 
frekvenciára.
A hosszú várakozást követően a 3000-es szé-

ria 4. generációja elindult a nagyvilág piacának 

felfelé ívelő pályáján, de az elégedettség mellett 
felmerült egy kérdés a felhasználóktól: „Miért nem 
tudjuk online monitorozni és beállítani a rend-
szert?” Habár túl nagy fejtörést nem okoz – akár 
egy nagyobb rendszer összeállítása sem – e nélkül 
a funkció nélkül, de valóban megkönnyítené az 
életet, ha mondjuk egy laptopról tudnánk figyelni, 
hogy mi is történik a szabad szemmel nem látható 
UHF térben. Az 5000-es széria, az Audio-Techni-
ca vezeték nélküli „zászlóshajója” már elérhető 
DANTE csatlakozóval ellátott változatban is, mely-
lyel ez a fajta kényelem rendelkezésünkre áll, így 
több se kellett az Audio-Technica mérnökeinek, és 

egy év alatt a 3000-es szériának is megadták ezt a 
lehetőséget.
A 2019-es NAMM show-n bemutatták ugyanis a 

széria vevőegységének hálózati csatlakozóval el-
látott változatát (ATW-R3210N). Az eszköz hátul-
ján található RJ45-ös csatlakozó segítségével egy 
routeren keresztül online vagy offline is paramé-
terezhetjük, beállíthatjuk a rendszerünkben lévő 
eszközeinket, ami akár 40 csatorna/sáv is lehet. 
Az Audio-Technica saját Wireless Manager szoft-
verének köszönhetően egy helyen tudjuk megter-
vezni (a helyszín adottságait figyelembe véve) a 
frekvenciakiosztást, felprogramozni a vevőegysé-
geket (frekvencia, név, tartalék frekvencia, squelch 
stb.), és valós idejű megfigyelést tesz lehetővé, 
hogy a rádiófrekvenciás térben történő esetleges 
változásokra azonnal reagálni tudjunk.
A gyártó nem zárja be kapuit saját brandjének 

határainál, mint azt a mikrofonkapszulák eseté-
ben is láthatjuk, ugyanis egy több rendszerből álló 
produkció esetén a Wireless Manager szoftverbe 
más gyártók eszközeit (mint a Shure, Sennheiser, 
AKG stb.) is beállíthatjuk és konfigurálhatjuk egy 
időben saját Audio-Technica rendszerünkkel. Itt 
is megmutatkozik, hogy a japán márka minél több 
lehetőséget próbál nyújtani, még akkor is, ha ez 
túlmutat saját termékein. 

Hunyad Attila
Audmax Kft.
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ETC Source 4WRD LED
Az amerikai piacon elért sikerektől 
ösztönözve az ETC megalkotta a 
legelterjedtebb színházi halogén 
lámpatestek egyszerű és gyors 
LED-esítésére kifejlesztett Source 
4WRD II retrofit LED-modult az 
európai piacra is. A modul három 
változatban elérhető a Source 4 750 
W-os lámpákhoz: 3000 K-es 80-as 
színvisszaadással, 3000 K-es 90+ 
színvisszaadással és 5600 K-es 
90+ színvisszaadással. Dimmelése 
DMX-jel segítségével a színházi kör-
nyezetben megkövetelt elvárások-
hoz lett optimalizálva. Fényárama 
optimális a 750 W-os hagyományos 
halogén lámpa kiváltására mindösz-
sze 155 W-os teljesítményfelvétel 
mellett. A Source 4WRD modul 
L70-es élettartama 60 000 üzemóra. 
A LED-esítés környezetre gyakorolt 
előnyeit az alábbiak támasztják 
alá: az energiamegtakarítás mellett 
megszűnik az izzócsere, a meglévő 
lámpatestnek mindössze a fogla-

lattartó öntvénye válik feleslegessé. 
Bármilyen 750 W-os fix vagy 
zoomoptikához alkalmazható, az 575 
W-os Jr. profillal nem kompatibilis. 
Az S4 halogénlámpa-család PAR és 
PARNel lámpáihoz is elérhető!

További információ:

www.luminis.hu

Cameo EVOS® W7 LED-es Wash-
Beam mozgó fejes lámpa
A kifejezetten természethű LED-es 
világítási és effektlámpák sorában 
a professzionális WashBeam remek 
választás lehet. A meleg fényű fehér 
LED látványos pasztell színkeverést 
biztosít, valamint csodás fehér 
fénnyel világítja meg az embereket 
és tárgyakat. A Cameo EVOS W7 
WashBeam mozgó fejes lámpa Single 
Pixel kontrollal és fényterelővel az 
aszimmetrikus fénysugarakhoz ki-
fejezetten kölcsönző cégek számára 
lett kifejlesztve a professzionális 
vásárlók igényeinek kielégítésére. 
Az összesen 19 darab 40 W-os RGBW 

LED gazdag színeket és lélegzet-
elállító fényeffekteket produkál. 
Más készülékekhez viszonyítva a 
Cameo EVOS W7 színvisszaadási 
indexe magasabb. A meleg fényű 
fehér chipet emberek és tárgyak 
megvilágítására használhatjuk akár 
természetes fehér fénnyel, akár 
pedig pasztell árnyalatú hangulat-
fénnyel. Ezt a sokoldalúságot egy 
színes LED és egy meleg fehér chip 
kombinációja eredményezi, amely 
különösen tisztán definiálható fehér 
tónusokat és Ra 90 feletti CRI-érté-
ket nyújt.
Minden LED különálló szabályzása 
révén (Single Pixel Control) a Cameo 
EVOS W7 WashBeam mozgó fejes 
lámpa látványos pixeleffekteket 
hoz létre. A 10 500 lumen fényáram 
bármilyen eseményt meleg, erős 
fénnyel, élénk színekkel lát el 540°-
os vízszintes és 270°-os függőleges 
mozgással. További lehetőségeket 
biztosít a 4,5°-tól 55°-ig terjedő 
zoomtartomány, amellyel erőteljes 
irányított fénysugár és nagy terü-
letet lefedő szórt fény valósítható 
meg. Az irányított fénysugarak 
aszimmetrikus alakúak is lehetnek a 
mellékelt fényterelő használatával.
Az élő közvetítések képei garan-
táltan vibrálásmentesek lesznek, 
mivel a WashBeam mozgó fejes 

lámpa frissítési frekvenciája hat 
fokozatban állítható 800 Hz és 25 
kHz között.
A szoftveres vezérlés hálózaton 
keresztül rugalmasan megoldható 
DMX, RDM Art-Net3, sACN vagy 
KlingNet használatával. További 
készülékek 3 és 5 pólusú XLR 
aljzatokon keresztül köthetők a 
rendszerbe, a DMX üzemmód 16, 18, 
23, 33, 43 és 97 csatornás verzióban 
szállítja a funkciók széles körét.
Az önálló működés és a hálózati 
tápfeszültség nélküli konfigu-
rálás az Auto Program és Static 
üzemmódban az adatkerék és az 
elemről működő grafikus kijelző 
segítségével oldható meg. Az előre 
programozott színszűrők problé-
mamentes használatot tesznek 
lehetővé hagyományos lámpákkal 
való vegyes alkalmazás esetén is.
A készülék fekete fémháza környe-
zetbarát és nem éghető ABS, nejlon 
és polikarbonát műanyagból készült, 
hőmérsékletfüggő ventilátorok kap-
tak helyet benne, Neutrik TrueOne 
hálózati csatlakozóval ellátott 1 
méteres kábelt szereltek rá.

További információk:

www.elimex.hu

LD Systems ICOA aktív koaxiális 
PA hangsugárzó-sorozat
A 12”-os vagy 15”-os hangszóróval 
szerelt széles sávú hangsugárzók 
kiemelkedően jó hangzást biztosí-
tanak a mély frekvenciákon is. Az 
LD Systems ICOA kiváló mindenes, 
amely kategóriájában páratlan 
szolgáltatásokat nyújt. Koaxiális 
kialakítása, forgatható BEM-opti-
malizált CD-tölcsére és precízen 
kalibrált DynX DSP presetjei révén a 
hangsugárzó kivételesen sokoldalú.
A mélysugárzó remek mély-
hang-visszaadása az LD ICOA 
sorozatot ideális választássá teszi 



zenészek, zenekarok, előadók és 
más igényes felhasználók számára. 
A DJ-k mélynyomó alkalmazása 
nélkül játszhatják szettjeiket. Álló 
helyzetben kiválóan helytáll szatellit 
hangsugárzóként, vízszintesen 
pedig függesztett rendszerként vagy 
lábmonitorként funkcionál. A jó 
hatásfokú D osztályú erősítők kiváló 
hangnyomást és remek teljesít-
ményt biztosítanak.
Az LD Systems DynX DSP techno-
lógiájának alkalmazásával a hang-
sugárzó tökéletes megszólalást, 
hangtisztaságot és teljesítményt 
nyújt minden körülmények között. 
A négy presetnek, a 3 sávos EQ-nak 
és a delay funkciónak köszönhetően 
a hangzás optimálisan beállítható a 

helyiség adottságainak megfelelően. 
A külön gainszabályzóval ellátott két 
vonal/mikrofon bemeneti csatorna 
és a mono mix kimenet számtalan 
hangforrás csatlakozását teszi 
lehetővé. A BT változat Bluetooth 
kapcsolaton keresztül vezeték 
nélküli átvitelt biztosít – ideális 
telefonról vagy tabletről történő 
tartalomlejátszáshoz.
Az ütésálló hangszórórácsnak és az 
55°-os dönthetőségnek köszönhe-
tően az LD ICOA kiválóan megfelel 
monitorhangfalként. Függőlegesen 
felállítva a kettős állványhüvely 0°-
os és 5°-os döntést kínál, amellyel 
a hely akusztikai körülményeihez 
igazíthatjuk a rendszert.
Az opcionálisan megvásárolható 
praktikus kiegészítők egész sora 
áll rendelkezésre a beépítéshez és 
szállításhoz. A négy, ergonomikus 
kialakítású gumírozott alumíniumfül 
kényelmes fogást tesz lehetővé a 
szállítás során.

További információ:

www.elimex.hu
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Beckhoff SCT – sokrétű áram- 
érzékelő-család 

1 A-től 5000 A-ig terjedő mérés-
tartományra 
A Beckhoff új SCT-sorozatú 
áramváltói teljessé teszik a vállalat 
teljesítményméréshez kapcsolódó 
méréstechnikai láncát a fizikai érték 
detektálásától egészen az adatok 
felhőbe való továbbításáig. Az áram-
váltó-kínálat az 1–5000 A közötti 
tartományban minden alkalmazást 
lefed. A transzformátorok felépítése 
lehet gyűrűs, nyitható vagy akár 
háromfázisú is. 
A Beckhoff SCT-sorozatú áramváltói-
val megbízható, PC-alapú vezérlési 
technológiába integrált, közvetlen 
helyszíni teljesítménymérés 
valósítható meg. Kétféle eszközcso-
port választható, melyek különféle 
kivitelű és teljesítménykategóriájú 
alkatrészeket tartalmaznak, rend-
kívül széles tartományt lefedve, így 
igen sokféle felhasználási területen 

alkalmazhatók. Az SCT-termékek 
választéka az építőipari és az 
általános gépészeti alkalmazások-
ban használatos olcsó háromfázisú 
áramváltóktól a rendkívül nagy 
pontosságú, bemérési és tesztelési 
célú eszközökig terjed. 
A termékkategóriát egy adott 
felhasználásnak megfelelően kell 
kiválasztani. Újonnan felépített 

rendszerek esetében a gyűrűs 
transzformátorokkal költség-
hatékony és pontos adatgyűjtés 
biztosítható, a könnyen telepíthető, 
nyitható áramváltókat pedig utó-
lagos beépítést igénylő esetekben 
célszerű alkalmazni. Bármely lehe-
tőséget is választjuk, az érzékelőtől 
a felhőig terjedő teljes energiaellá-
tási lánc megkönnyíti az energia-

gazdálkodást és lehetővé teszi a 
gépek, rendszerek rendelkezésre 
állásának javítását. A rendszerbe 
integrált folyamatos árammérés 
révén részletesen elemezhetők az 
élő áramkörök, ami alapján például 
idejében észlelhetők az esetleges 
eltérések, vagy gyors beavatkozás-
sal csökkenthetők az állásidők.

További információk:  www.beckhoff.hu

Az 1–5000 A közötti áramerősségek mérésére alkalmas, SCT-sorozatú áramváltók gyűrűs 
(bal oldali két kép) és nyitható kivitelben (jobb oldali két eszköz) egyaránt elérhetők
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Az LDI hosszú ideje az év egyik, ha nem a legki-
emelkedőbb szakmai eseménye az élő produkciók 
területén tevékenykedő szakembereknek, cégek-
nek. Az egyhetes eseményen előadások, panel-
beszélgetések, speciális helyszínek és programok 
– ezekből pedig itt, Las Vegasban igen sok van – 
meglátogatása is szerepel a háromnapos kiállítás 
mellett. 
Jó tíz évvel ezelőtt már részt vettem ezen a 

nem mindennapi eseményen, így nem kis vára-
kozással indultam útnak, hogy beszámolhassak a 
színpad-, hang-, fény- és vizuáltechnika, valamint 
egyéb területek, mint például a lézer fejlődéséről, 
és arról, hogyan kapcsolódnak mindezek az olyan 
újabb technológiákhoz, mint a virtuális, illetve ki-
terjesztett valóság, a mesterséges intelligencia, 

vagy akár az 5G technológia adta lehetőségek. 
Előre elkészítettem az időbeosztásomat, mikor 
melyik eseményre menjek el, mivel a szervezők itt 
is bőségesen adtak válogatnivalót a látogatóknak. 
Elsősorban az új technológiák hatásaira, kapcso-
lódásaira koncentráltam, és pár előadásra, illetve 
az élő események látogatására. 
Az LDInstitute™ program keretében november 

18–23. között, hat napon keresztül egész napos 
előadásokat hallgathattak a résztvevők, akik gya-
korló szakemberek voltak, hiszen bizonyos elő-
képzettség nélkül nem is érthették meg az adott 
témát. Színpad-, hang- és vetítéstechnikai szak-
emberek prezentálták a legújabb eszközöket, il-
letve a hallgatók gyakorlati képzésen vettek részt. 
Voltak biztonságtechnikai (színpad, lézer) témájú 
előadások is. Speciális esemény volt a „Club De-
sign, Club Tour & Venue Tour”. A szerencsések a 
legmenőbb helyi klubok és rendezvényhelyszínek 
színfalai mögé nézhettek be. 
Az LDIntensives™ programokra november 19–

23. közötti napokon került sor. Ugyancsak a képzett 
szakemberek számára szóló program része volt – 
egyebek mellett – az esemény-projektmanage-
ment, speciális vetítéstechnikai technológiák, de 
a legizgalmasabbnak a „Backstage Las Vegas” lá-
togatások ígérkeztek, amelyek keretében fantasz-
tikus új, illetve felújított rendezvényhelyszínek 
kulisszatitkaiba pillanthattak be a résztvevők, és 
parádés előadásokat tekinthettek meg. A teljesség 

igénye nélkül: Aerosmith a The Park Theatre-ben, 
vagy a Cirque du Soleil vadonatúj R.U.N előadása. 
A LiveXperience szimpózium november 20-án, 

külső helyszínen, az MGM Grandban volt, nem a 
Las Vegas Convention Centerben. Az egész napos 
eseményen többek között téma volt a tapasztalati 
(élmény-) marketing, melyre napjainkra – a ha-
gyományos marketing mellett – jelentős költsé-
geket fordítanak; a digitális környezet, amely egy-
re inkább teret hódít a színpadi térben; valamint az 
Esport térhódítása, egy esettanulmány a 2019. évi 
Fortnite Világkupáról, amely az Arthur Ashe Stadi-
onban volt, ahol élőben több mint 23 000 néző volt 
jelen, és további 2,3 millió tekintette meg online. 
Délután számomra ez volt az egyik legizgalma-
sabb előadás. Témája: hogyan hat a mesterséges 
intelligencia erre az iparágra. Egy másik az élő 
eseményeken alkalmazható interaktivitásokról 
és speciális vetítéstechnikai megoldásokról szólt. 
Ugyancsak izgalmas előadás vizsgálta meg a vir-
tuális valóság (VR), kiterjesztett valóság (AR) és a 
kevert valóság (XR) alkalmazásának lehetőségeit 
és hatásait az élő rendezvényekre. 
Az LDInnovation™ konferenciát november 

21–23. között rendezték meg. A három nap alatt 
9 témakört öleltek fel az események, szigorúan a 
szakmai hallgatóságra fókuszálva. A programozás 
művészete a világítástechnikai szakembereknek 
szólt. Őket szólította meg az a szekció is, ahol a 
világítás tervezéséről és különféle tippekről folyt 
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eszmecsere. A Festival@LDI2019 témája az egyre 
jelentősebb fesztiválpiacot járta körül. A műsza-
ki igazgatóknak szóló panel az élő rendezvények 
kapcsán adódó feladatokat tárgyalta. Külön szek-
ció volt a projektmanagerek és riggesek tevékeny-
ségéről, új lehetőségeiről, felelősségéről. Termé-
szetesen a hangtechnika területén tevékenykedő 
szakemberek számára is külön szekciót tartottak, 
akárcsak a vetítés és vizuáltechnikai terület spe-
cialistáinak és látványtervezőknek. 
Teljesen új témát nyitott az LDI történetében a 

mesterséges intelligencia, a virtuális, kiterjesztett 
és kevert valóság kérdéskörét körbejáró szekció. 
Végül, de nem utolsósorban az élő események-
ről közvetítést adó szakemberek sem maradtak 
szekció nélkül: nekik szólt a „Life for Broadcast” 
témakör. 
Az LDI kiállítás november 22–24 között zajlott, 

és aki a három nap alatt végig tudta látogatni a 
több mint 350 kiállítót, annak gratulálok. A kiállítás 
összesen 19 órán át volt nyitva. Ha csak 3 percet 
számolok egy-egy kiállítóra, már az is 17,5 óra, és 
maradt napi 30 percem egyebekre, mint például 
kicsit leülni, enni stb… Nekem nem sikerült, így 
csak a számomra legérdekesebbekről tudok beszá-
molni. Hangtechnika: a legnagyobb márkák mellett 

pár új is jelen volt, de igazán újszerű megoldással 
nem találkoztam. Fénytechnika: egyre nagyobb 
teljesítményű és kreatívabb termékek jelennek 
meg a piacon. Vizuál- és vetítéstechnika: itt az 
egyre jobb minőségű kínai LED-falak dominálnak. 
Mindhárom szektort egyre komplettebb és kifino-
multabb vezérléstechnikai megoldások jellemzik. 
Speciális effekt területén volt néhány lézeres cég 
és konfettiszóró, de igazán nem ezek domináltak. 
Említésre méltó még az a kiállító, amelyik a techni-
kát kölcsönző cégeknek kínált teljesen komplett és 
nagyon felhasználóbarát megoldásokat. 
Nem lenne teljes a beszámolóm, ha nem emlí-

tenék meg néhány speciális eseményt. A kiállítás 
mindhárom napja a „New Technology Breakfasts” 
programmal nyitott, ahol a világítás és vetítés, a 
hang, színpad és riggelés, valamint a speciális 
effektek és lézer területeken tevékenykedő cégek 
mutatták be legújabb termékeiket és hívták stand-
jukra a látogatókat. Az „LDI 5K Fun Run” tulajdon-
képpen adománygyűjtő esemény a szakma súlyo-
san sérült vagy beteg tagjai számára. Napjaink 
másik komoly kérdésével foglakozott „Az éghajlat-
változás valósága: a fenntarthatóság lehetősége 
az élő események során” panelbeszélgetés. Az In-
tel drónbemutatója varázslatos látványt nyújtott. 

Az „LDI portfólió- és honlap-felülvizsgálat” ezúttal 
a világítás és vetítés területén tevékenykedő fiatal 
szakembereknek szólt. A szakma neves képviselői 
segítették őket jobb portfólió és weboldal készí-
tésében. Az iparág sokszínűségét és befogadóké-
pességét taglalta a „Shaking Things Up: The Case 
For Diversity In Live Events” szekció. Az LDI díjá-
tadó ceremónián a legjobb kis stand, legjobb nagy 
stand, legjobb termékbemutató, legkreatívabb 
fény és napjaink divatos témája: fenntarthatóság 
kategóriákban osztottak ki díjakat. 
A Knight of Illumination Awards (KOI) díjátadó 

gálán három fő kategóriában összesen 19 díjat ad-
tak át. A legjobb termékeket díjazták a LDI Booth 
Awards ceremónián. Megindító élmény az immár 
második alkalommal sorra került „Sunday Sensory 
Stroll” program, amelyen az autizmus által érintett 
családoknak tartottak túrát a kiállítás területén, 
speciális fény, videó, illetve interaktív megjelení-
tést nyújtó standok megtekintésével. Végezetül 
az egész napos konferencián, workshopon, a kiál-
lításban és egyéb eseményeken megfáradt részt-
vevők, ha magukkal vitték az LDI-belépőt, az „LDI 
After Dark” program keretében VIP vendégként 
szórakozhattak Las Vegas exkluzív klubjaiban. 

Zentai István

LDI 2019





Még számomra is döbbenetes, hogy már több mint 
három évtizede a színpadok környékén tevékeny-
kedem különböző munkakörökben. Sokszor han-
gosítottam is, amelynek fontos részét alkotta a ze-
nék, hangok bejátszása egy műsorhoz, előadáshoz.
Tevékenységem kezdete a nyolcvanas évek végére 
esett, így még éppen megtapasztalhattam az ana-
lóg technikát, amit ugyan később leváltottak a kü-
lönféle digitális formátumok, de ezek még mindig 
kézzelfogható adathordozók voltak. Aztán néhány 
éve a számítógépen futó célprogram és a hozzá 
tartozó hangkártya lett a „játszótársam”.
Így ez az írás egy helyenként nosztalgikus visz-

szatekintés lesz azokra az eszközökre, amelyeket 
eddig bejátszásra használtam.
Első munkahelyem a Vas Megyei Művelődési és 

Ifjúsági Központ volt, aminek vonzerejét nagyban 
növelte számomra, hogy rendelkezett két Revox 
B 77-es szalagos magnóval és két Nakhamichi 
kazettás deckkel is. Ez 1988-ban hazai viszonylat-
ban nem volt jellemző. A Revox az eredetileg svájci 
Studer cég otthoni, hifi célú eszközeinek gyűj-
tőmárkája volt. Az anyacég a stúdiótechnikában 
jeleskedett, de ez az aprópénzre váltott tehetség 
is annyira jól sikerült, hogy a szalagos magnók 
között világsztenderd lett belőlük, és a legtöbb 
színházban ezeket használták bejátszásokhoz. 
A szalagos magnók még egyesítették magukban 
mindazt, ami egy hangosító számára szükséges 
lehet: a rögzítést, a szerkesztést, az editálást és a 
lejátszást. A Revoxok jogosan vívták ki helyüket a 
hangpáholyokban, mert rendkívül robusztus, meg-
bízható mechanikával és elektronikával gyártották 
őket. Természetesen három fejjel (törlő, felvevő 
és lejátszó) és három motorral rendelkeztek. 
A komolyabbak a szalagnak csak az egyik irányát 
használták, ezek voltak a félsávosak, míg azokon, 
amelyeket inkább otthoni felhasználásra szántak, 
a szalag egynegyedét használták egy sáv rögzíté-
sére, s ezzel kétszer annyi műsoridőt biztosítottak. 
A színházakban persze ez nem volt szempont, de 
sok helyen negyedcsíkos magnót használtak. A két 
rendszer részlegesen kompatibilis volt, egy félsá-
vos felvétel gond nélkül lejátszható volt egy ne-
gyedcsíkoson is. A Revoxok tudták fogadni a stú-
diókban is használt, nagy átmérőjű orsókat is, és 
két választható szalagsebességgel rendelkeztek. 
Ha a felhasználó a legjobb hangminőségre töre-
kedett, akkor 38 cm/s-mal használhatta magnóját, 
de egy kis megalkuvással a 19 cm/s is remek han-
got adott. Létezett egy pénztárcakímélőbb változat 
is, ahol a 19 cm-es sebesség volt a gyorsabb, és a 
9,5-ös a lassabb választható sebesség, de még ez 

is a duplája volt a kazettás magnókénak. A B77 az 
elődökkel ellentétben már félprofi besorolást ér-
demelt ki, mert rendelkezett egy editáló/ragasztó 
szettel is. Akkoriban a szerkesztés még szó szerint 
vágást, darabolást jelentett, amit nagyon meg-
könnyített ez az eszköz. 
Egy hanganyag összeállítása praktikusan a 

következőképpen történt: először a kívánt sor-
rendben felvételre kerültek a zenék, zörejek, aztán 
a köztük lévő felesleg kivágásra került. Az első 
hasznos hang meghallása után a hangász pause 
állásba kapcsolta a lejátszót, majd az orsókat 

kézzel ide-oda mozgatta, ezzel pontosan beállí-
totta a szalagot a lejátszófej előtt. Utána filctollal 
megjelölte a vágás helyét, kilazította a szalagot, 
behelyezte a vágó/ragasztó sablonba, és lenyom-
ta a 45 fokos, rézből készült pengét. Az elvágott 
szalagdarabhoz pedig egy színes „befutószalagot” 
ragasztott. A B77-esek ezenkívül rendelkeztek 
egy – a színházi gyakorlatban rendkívül hasznos 
– tulajdonsággal: egy opto érzékelő segítségével 
a magnó képes volt pontosan a következő track 
előtt megállni. Ehhez persze pontosan a megfelelő 
hosszúságú befutószalagot kellett a két track közé 
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Mivel játszottam (be) eddig?

B77 az elpusztíthatatlan és örök klasszikus

Optikai érzékelő és a három fej szépen sorban: törlő, felvevő 
és lejátszó

DIN és NAB magos orsók, rajtuk még általam vágott 
hanganyagok
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ragasztani, de az így létrehozott anyagot nem kel-
lett szemmel tartani, mert a magnó magától leállt 
a következő bejátszandó rész előtt. 
Akik kevésbé voltak szerencsések, és a lénye-

gesen olcsóbb AKAI GX 4000-et használták elő-
adásaikhoz, azoknak viszont árgus szemekkel kel-
lett arra figyelni, mikor kell kikapcsolni a magnót. 
Ezt a szinte már idillikusnak tűnő képet azért némi 
probléma is árnyalta. Egyrészt a szalagos magnók 
nem voltak halknak mondhatók, mechanikájuk ak-
kora zajt keltett, hogy az akár színpadon is hallha-
tó volt. Emiatt a gazdagabb színházakban üvegfal 
mögé helyezték el és távvezérlővel kapcsolgatták, 
vagy egy külön személy kezelte őket. A bejátszá-
sokhoz többnyire elég volt két magnó, célszerűen 
az egyikről a fontosabb zenék, a másikról pedig 
főleg az effektek kerültek bejátszásra. Az orsós 
magnók kora a kilencvenes évek elején lassan 
véget ért, bár a rendszerváltás után megjelent egy 
kimondottan színházak, stúdiók számára fejlesz-
tett típus, de ez már nem vált standarddá. Szalagot 
is egyre nehezebben lehetett beszerezni hozzájuk, 
és megjelentek a digitális versenytársak, a CD, 
a MiniDisc és a DAT. Ezek jó sok előnnyel rendel-
keztek, amiből az egyik legnyomósabb a súly volt, 
hiszen egy szalagos magnó cipelése nem kis erő-
feszítést igényelt. 
Bár mint tudjuk, „színház az egész világ”, de egy 

művelődési házban nemcsak színházakat fogad-
tak, hanem nagyon sok más fellépőt is ki kellett 
szolgálni, akik általában magnókazettán hozták a 
bejátszandó anyagot. Ez a formátum erre nem volt 
igazán alkalmas, egyrészt a hallhatóan rosszabb 
minősége miatt, hiszen drasztikusan sávhatá-
roltabb és zajosabb volt a hangja, mint az eredeti 
műsorforrásnak. A szalagosokhoz képest viszont 
az áruk lényegesen alacsonyabb volt, és a műsor-
hordozót is könnyen lehetett kezelni és mozgatni. 
Kezdetben még naiv voltam és jóhiszemű, így elhit-
tem, hogy a hozott kazetta tényleg jól van beállítva, 
és a play gomb megnyomása után azonnal meg 
fog szólalni a zene. A legtöbben viszont úgy értel-
mezték ezt, hogy a kazetta legelejére tekertek, így 
a zene megszólalásáig eltelt még legalább 5 kínos 
másodperc. Ezért érdemes volt mindig belehall-
gatni a kazettába, és az első hang megszólalásakor 
azonnal kikapcsolni azt, majd kivenni, és egy erre a 
célra rendszeresített tollal egy picit „visszatekerni” 
rajta. Itt egy másodperc hangzó anyag már nem 
használt el egy nagy arasznyi szalagot, csupán 4,75 
centimétert, így elég volt egy kis elmozdulás is. Ha 
a bejátszások között több perc telt el, akkor ezzel a 
módszerrel szerényebb igényű színielőadásokat is 
ki lehetett szolgálni, de ez szinte már a vállalhatat-
lan megalkuvás határát súrolta.
Második munkahelyem a Mesebolt Bábszínház 

lett, ahol kezdetben jellemzően egyetlen szala-

gos magnó volt a műsorforrás. Ez addig tartott, 
amíg egy olyan hosszú hanganyag nem készült, 
ami már nem fért rá az AKAI-ra. Ez egy árnyjáték 
alapját adó hangjáték volt, amit egy helyi stúdió-
ban vettünk fel. A 19-es sebességről visszalépni 
túl nagy kompromisszum lett volna, ezért besze-
reztük az első CD-játszót, és végleg átléptünk a 
digitális korba. Pontosabban fogalmazva: inkább 
teljesen, mert egy átmeneti ideig már a master 
anyagokat digitálisan rögzítettem egy meglehe-
tősen ritka, álló fejes digitális kazettás magnóval, 
ami jel-zaj viszony szempontjából volt előnyös. 
Akkor, amikor bizonyos effekteket, szövegeket, 
zenéket mi rögzítettünk, az eredeti felvétel el-
darabolása túl nagy kockázatot jelentett. Egy 
elhibázott vágás után a kukából visszakeresni a 
kidobott szalagdarabot az egyik legrémisztőbb 
élmény, amit hangász átélhet. Ezenkívül minden 
egyes másolás tovább növelte a felvételben a zaj 
arányát. Tehát a „master” már digitális formátum 
volt, de az editálás és a lejátszás továbbra is 
szalagos magnóval történt. Ez változott meg az 
árnyelőadás kapcsán. 
A stúdióban 8 sávos Hard Disc rekorderrel tör-

tént a rögzítés, és már a keverő is digitális volt. 

A felvételek és az utómunkák közel egy hetet 
vettek igénybe. Itt találkoztam először a Sound 
Forge programmal, ami a szerkesztésnél addig 
elérhetetlen lehetőségeket biztosított. A Pécsen 
rendezett színháztechnikai napokon láttam egy 
AKAI S 1000 névre hallgató vágógépet, amely 
Magneto Optical Discet használt, és kijelzőjén 
már láthatóvá tette a hanganyagot, így az editá-
lásnál már nem csak a fülre kellett hagyatkozni. 
Ez a rendkívül hasznos szolgáltatás lett elérhető 
jobb felbontással a számítógépes program hasz-
nálatával, ami ezenkívül még számos más előnyt 
is nyújtott. A stúdióban 1996-ban még nem tudták 
CD-re írni az anyagot, így azt egy másik helyre 
vittem át merevlemezen. Akkor még az írható au-
diolemezek elég drágák voltak, és az „égetéshez” 
szükséges számítástechnika sem terjedt még el. 
A megírt végtermék akkor még örök életűnek tűnt, 
a lejátszáshoz elég volt egy otthoni CD-játszót be-
szerezni, ami nem állt meg szám végén, de eddig 
is ehhez szoktam. A gyorsabb számelérés viszont 
nagy előnyt jelentett a próbák során. Hátrányként 
a rázkódásvédelem hiánya jelentkezett. A kamara-
termünkben a közönséggel azonos dobogórend-
szeren helyezkedtem el, így néha előfordult, hogy 

Otthoni felhasználásra szánt MiniDisc-lejátszók

Omnitronic dupla CD játszó, ami sokáig bírta a strapát





egy később érkező néző még a bejátszást is meg-
zavarta az általa keltett rezgéssel. 
Egy idő után vásároltunk egy második beját-

szót is, de az már más gyártmányú volt. Az eltérő 
gombkiosztás nem volt nagyon zavaró, de amikor 
felbukkant egy megfizethető árú, professzionáli-
sabbnak tűnő eszköz, a csere mellett döntöttem. 
A választott eszköz a TEAC CD P1450 volt, ami kap-
ható volt TASCAM CD-160 néven is. Ez már olvasta 
az újraírható lemezt is, ami a próbafolyamatok 
alatt lett volna hasznos formátum, amíg végleges-
sé válik a hanganyag. A kereskedő szerint AUTO 
CUE funkciója garantálja, hogy minden track után 

meg fog állni. Ezenkívül rendelkezett rázkódásvé-
delemmel, sebességszabályozással és számgom-
bokkal a közvetlen trackválasztáshoz. A használat 
során kiderült, hogy az újraírható lemez kompati-
bilitása miatt legalább 10 másodpercet várni kell a 
lemez behelyezése után, míg felismerte a formá-
tumot. A remélt számvégi megállás helyett az auto 
cue funkcióval csak az utolsó indítás helyére ug-
rott vissza. Az újraírható lemezeket pedig bizony-
talanul olvasta. Így ez a próbálkozás vakvágány-
nak bizonyult. Sok színházban és bábszínházban 
használtak Mini Discet, de azok a CD-hez képest 
egy tömörített formátumot használtak, némileg 

rosszabb hangminőséggel, mint a CD, viszont 
módot adtak a számok sorrendjének az utólagos 
megváltoztatására, editálásra és felvételre is. Ezt 
az alternatívát akkor elvetettem.
Egy barátom belekezdett egy kisebb hangrend-

szer építésébe, amivel rendezvényeket hangosí-
tottunk. Ő vásárolt egy dupla lemezes Omnitronic 
márkájú, diszkósok számára gyártott CD-játszót. 
Ezzel játszottam be a Claudius császárról szóló 
karneválszínházi előadás hanganyagát, és innen 
kezdődött ismeretségem Jordán Tamással, ami vé-
gül egy újabb munkahelyváltáshoz vezetett. De ezt 
megelőzően, még a Bábszínházban is nagy meg-
elégedettséggel használtam két hasonló, Numark 
gyártmányú CD-játszót. Így kézenfekvő volt, hogy a 
Weöres Sándor Színházban is ilyeneket vásároljunk. 
Közben azonban a gyártó változtatott a típuson, 

ami már a lejátszófej védelme érdekében körül-
belül 15 perc állás után alvó állapotba kapcsolt. 
Ez egy rendkívül kellemetlen újdonság volt, lévén 
a kijelzőn nem látszott, hogy mit fogunk elindítani, 
másrészt ki kellett várni, míg a lejátszó felébred 
álmából. Ezért indokolatlan ide-oda kapcsolgatá-
sokkal kellett megakadályozni, hogy a NUMARK-ok 
elszenderüljenek. A forgalmazó megértette, hogy 
mi „nem ilyen lovat akartunk”, így némi ráfizetés-
sel kicseréltük CD-játszóinkat. Örömünk sajnos 
nem volt túl tartós, mert kiderült, hogy a lézer-
egységek kímélése indokolt: néhány év használat 
után egyre bizonytalanabban olvasták be a leme-
zeket. Így a második készlet fejegység cseréje után 
új platform keresésébe kezdtünk, amelyhez ismét 
barátom hangrendszerével szerzett tapasztalatok 
adtak némi segítséget. 
Az analóg kazetta után a legtöbb fellépő szintén 

a CD-t választotta hanghordozónak, aztán megje-
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A beolvasott zene egy részlete is kijelölhető lejátszásra! A számítógép CD-meghajtója is vezérelhető, ha minden kötél szakad!

A nagy tévedés, életem megkeserítője: a TEAC





lent az MP3-as tömörített formátum is, és a hozzá 
tartozó lejátszók tömkelege. Így először beláttuk, 
hogy elengedhetetlen a mini jack csatlakozóval 
szerelt kábel is a keverőpultnál, de kell egy szin-
te bármilyen formátumot fogadni képes lejátszó 
is. Ez nem meglepő módon egy laptop lett, amit a 
rajta futó BPM Stúdió nevű program segítségével 
úgy használhattunk, mint a jól megszokott dupla 
CD-játszót. Pici hátrányt jelentett, hogy az érintő-
képernyős eszközök elterjedése előtt a programot 
leginkább egér segítségével lehetett kezelni, mert 
az ALCATECH által a programhoz gyártott kezelő-
felület túl drágának tűnt a nyújtott előnyökhöz 
képest. Így a két virtuális lejátszót nem lehetett 
azonos időben elindítani. A lejátszóba bármilyen 
forrásból bemásolhattuk a hanganyagot, amit a 
számítógép fogadni tudott, maximum egy másik 
programmal még át kellett konvertálni, ha nem 
volt a BPM-mel kompatibilis. 
A színházban is jól tudtuk használni ezt a meg-

oldást, de mi már külső hangkártyát használtunk 
kimenetnek. Valójában nem csupán két virtuális 
CD-játszót kaptunk a programmal, hanem se-
gítségével a számítógép lemezmeghajtóját is 
vezérelni lehetett, és ezenkívül még voltak olyan 
„szempling” gombok is, amelyekhez gyakran hasz-

nált effekteket lehetett rendelni. Ezek akkor hasz-
nosak, ha vannak olyan zörejek, amelyek száma és 
pontos helye nem meghatározható előre az elő-
adás során. 
Néhány évad után Joós Márton munkatársunk 

rábukkant egy lényegesen több szolgáltatást 
nyújtó programra, az SCS-re, amit azóta is haszná-
lunk. Ennek részletes bemutatására ő vállalkozott 
a következő lapszámban. 
A színházban már viszonylag kevés előadást 

hangosítok, így személyes rekordom már való-
színűleg a Pygmalion c. darabunk marad, amely-
ben egy dupla CD-játszót, egy Mini Discet és egy 
DVD-lejátszót használtam. Jelenleg igyekszem 
minél jobban megismerni az SCS-t. Harminc év 
alatt eszközök és formátumok változtak és tűntek 
el szinte nyomtalanul, viszont az öreg Revoxok 
egyike még mindig megvan, és változatlanul mű-
ködőképes! Itthon pedig többek között egy Nak-
hamichi kazettás magnó pihen a polcomon, amit 
nosztalgiából néha bekapcsolok, és meglepek 
néhány ismerőst azzal, hogy mennyire jól tudott 
szólni ez a formátum is. Persze a műsor mindig 
egy koncerten készült eredeti „master” felvétel… 

Simon Ottó

A SZÍNHÁZI HANGTECHNIKA TÖRTÉNETÉBŐL

A próbateremben az utolsó, még használatban lévő Numark, 
praktikusan a keverő alatt, rack kocsiban elhelyezve





2019. november 7-én, a Magyar Opera Napja al-
kalmából Fekete Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át az Erkel 
Színházban Nagy Krisztián főstatisztavezető, 
Karczag Márton főemléktáros, Szick János fő-
díszletasztalos és Resz Miklós szcenikai vezető 
részére, akik több mint negyedszázada dolgoznak 
az Operaházban. Vasfüggöny-díjban részesült 
Tóth Imre díszletasztalos, aki több mint 45 éve az 
Opera munkatársa. 

Resz Miklós 
szcenikai vezető:

1988 szeptembere óta dolgozom az Operaházban. 
Elektroműszerész az eredeti szakmám, ezért az 
első tíz évben világosítóként dolgoztam a szín-
padon. Nagyon örülök, hogy ott kezdtem, mert 
ez rendkívül hasznos időszak volt számomra. 
Mindazt a tudást, ami a mostani munkámnak az 
alapját képezi, ott és akkor szereztem meg. Azzal, 
hogy a színpadon dolgoztam, ott éltem a díszítő 
kollégák között, rengeteg hasznos ismeretre tet-
tem szert, nemcsak a színpadvilágításról, hanem 
a színpadtechnika összes területéről. Láttam a 
díszletépítés és az előadások alatti díszletváltá-
sok folyamatát, megismertem a színpadi gépezet 
működését. Ez időszak alatt elméleti tudást is 
szereztem, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 
elvégeztem a színházi műszaki vezető és szceni-
kus szakot. 
1999-ben kezdtem az Operaház szcenikai irodá-

ján dolgozni, tehát 20 éve vagyok szcenikus a szín-
háznál. Az utóbbi években mint szcenikai vezető 
dolgozom. Az Operaház díszletgyártását irányítom. 
A díszlettervezőtől megkapom a terveket, ekkor a 
munkatársaimmal együtt több dolgot fel kell mér-
nünk. Meg kell állapítanunk azt, hogy a tervezett 
díszlet biztonságosan üzemeltethető-e. Mennyi 
idő alatt lehet összeállítani majd az elkészült dísz - 

letet? Vagyis mennyi idő szükséges az előadás 
díszletének felépítésére. Mivel az Opera reperto-
árszínházként üzemel, a délelőtti próbák és az esti 
előadások közötti átállásra csak 4 óra áll rendelke-
zésre. Ebbe bele kell férnie a próba díszletének le-
bontásán, az esti előadás díszletének felállításán 
kívül a világítás beállításának és a kellékes mun-
kájának is. A díszlet gyártásának várható költségét 
ki kell számítanunk. Meghatározzuk a felhaszná-
lásra kerülő anyagok fajtáit és mennyiségét, vala-
mint a beszerzésükhöz és a gyártáshoz szükséges 
időtartamot. Ezeknek a megállapításához konzul-
tálok a különböző szakműhelyeink vezetőivel, ezt 
követően hozok döntést. 
Az így elkészült tervezetet a díszlettervvel 

együtt a színház vezetősége bírálja el. Ha el-
fogadják, akkor a gyártáshoz az anyagi forrást 
biztosítják, vagy módosítást kérnek a tervezőtől. 
A módosítási javaslatokat a díszlettervezővel 
megbeszélem. Amikor mindez megvan, kezdődik 
az érdemi díszletgyártás, a szcenikusi munka má-
sodik szakmai része. Beszereztetjük a szükséges 
alapanyagokat, megrendeljük az esetleges külsős 
szolgáltatásokat. Ekkor a különböző szakmű-
helyek vezetőivel megbeszélem a feladatukat, a 
gyártást rajtuk keresztül irányítom, de ha valami-
lyen kérdés merül fel vagy probléma adódik, akkor 
ezeket közösen oldjuk meg.  
Mikor a különböző díszletelemek elkészültek, 

a mi feladatunk a díszlet első összeszerelésének 
segítése, irányítása a színpadon. Átadjuk a díszítő-
tárnak a kész díszletet, a mi munkánk itt általában 
véget ér. Bár amikor a rendező és a szereplők elő-
ször találkoznak a díszlettel, előfordulnak kisebb 
változtatási kérések. Az ilyen korrekciókat elvé-
gezzük. 
Az Opera három állandó játszóhelyére, valamint 

a turnékra, vendégjátékokra, az összes bemutató-
hoz jellemzően a saját műhelyeinkben készítjük a 
díszleteket, a bútorokat, kellékeket és a jelmeze-
ket. Ez sok esetben havi két új bemutatót, vagyis 
évi 19-22 különböző igényű produkciót jelent. Mi-
énk az ország legnagyobb hagyománnyal rendel-
kező, legnagyobb és legmagasabb színvonalon 
működő díszletgyártó műhelye. A dolgozói lét-
szám 50 fő. Többségében régen itt dolgozó, nagy-
szerű művészek és szakemberek végzik a munkát, 
szerencsére kicsi a fluktuáció. Aki megszereti a 
színházat, nem szokott elmenni. Ez egy nagyon 
jó munkahely, örülhetünk, hogy itt dolgozhatunk. 
Jelenleg az Operában egyedül vagyok szcenikus, 
régebben ketten voltunk, és szeretném, ha ezután 
is legalább ketten lennénk. 

Főigazgató úr felterjesztése alapján kaptam 
meg a Miniszteri Elismerő Oklevelet. Azt gondo-
lom, hogy ez elismerése az elmúlt 30 évi munkám-
nak, hozzáállásomnak, lelkesedésemnek.

Szick János 
fődíszletasztalos:

1983. szeptember 1-jén kezdtem az Operaházban 
dolgozni asztalos szakmunkásként. Faipari szak-
középiskolát végeztem, valójában ez volt az első 
és máig egyetlen munkahelyem. Jelenleg az Ope-
raház asztalosműhelyének vezetője vagyok. A mű-
helyünknek tizennégy szakmunkás dolgozója van. 
Többféle szakma képviselteti magát: ács, faesz-
tergályos, asztalos, bútorasztalos, épületasztalos, 
faszobrász és csónaképítő. 
Ez a kis csapat végzi az összes opera- és balett-

bemutató díszleteinek a faipari munkáit, beleértve 
a faszerkezetű emelvényeket, dobogókat, lépcső-
ket, díszletfalakat és bútorokat is. Részt veszek a 
tervelfogadás előtt a szükséges faanyagok fajtái-
nak és mennyiségének meghatározásában. Az így 
kiválasztott anyagokat az Operaház anyagbeszer-
zési osztályától megkapjuk, és a szcenikai vezető 
által jóváhagyott díszlettervek alapján gyártjuk le 
a különböző díszletelemeket. Az elkészült díszlet-
elemek első színpadi összeszerelését elvégezzük 
és átadjuk a díszítőtárnak. Ha használat vagy szál-
lítás közben megsérül egy díszlet, a javítását is mi 
végezzük el. 
Általában feszített tempóban kell dolgoznunk a 

rövid határidő miatt. A leterheltség ingadozó, függ 
a bemutatók számától és a produkciók díszletei-
nek mennyiségétől, valamint a szükséges aszta-
losmunka igényétől. Átlagosan egy-egy produkció 
díszleteinek elkészítéséhez egy hónapra lenne 
szükség, de az idő szűkössége miatt párhuzamo-
san több díszletelemen dolgozunk egyszerre, ösz-
szehangolva a többi szakműhellyel. Vannak olyan 
bútorok, kellékek, kisebb díszletelemek, amiket 
már a színpadi próbákhoz el kell készíteni. Egy-
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szerre több bemutató díszleteit készítjük, a jobb 
időkihasználás miatt.
Több mint 35 éve vagyok az Operaház dolgozója. 

Ez alatt az idő alatt végzett munkám megbecsü-
lésének elismerése az a kitüntetés, amit most 
kaptam.

Tóth Imre 
díszletasztalos:

1974-ben jöttem az Opera asztalosműhelyébe dol-
gozni. Fóton, a gyermekvárosban nevelkedtem, 
ahol fafaragást tanultam. Az egyik barátom édes-
apja az Operaház magánénekese volt, ő ajánlotta 
fel, hogy megérdeklődi, dolgozhatok-e az asztalos-
műhelyben. A művész úr ajánlása alapján így lett 
az első és máig egyetlen munkahelyem. Az első 
bemutató, aminek a díszleteit készítettem Seregi 
László – Hacsaturján: Spartacus balettje volt az 
Erkel Színházban. Majd a Rigoletto, A varázsfuvola, 
a Bohémélet, ezek a romantikus darabok megfogtak 
engem, úgy éreztem, hogy nekem való ez a színház, 
nagyon megtetszett. Nagyon családias volt itt a 
légkör. Én árva gyerek voltam, itt befogadtak, ez 

nekem szinte az otthont is jelentette. Az akkori 
műhelyvezető, Szick Sebő a szárnyai alá vett, pát-
yolgatott. A Dolgozók Esti Gimnáziumában érettsé-
giztem. A tanulásban és emberileg is nagyon sokat 
segített nekem az itteni közösség. Segítségükkel 
tudtam a társadalomba beilleszkedni. Itt tanultam 
meg, hogyan kell viselkedni, milyen az önálló élet. 
Az Opera nemcsak munkahelyem, hanem a 

családom is lett. Ahogy teltek-múltak az évek, azt 
vettem észre, hogy itt ragadtam. Megtaláltam a 
munkámban is azokat a szakmai részeket, amik 
nagyon érdekeltek. Itt sosem volt tömeggyártás, 
minden bemutatóhoz minden díszlet vagy kellék 
egyedi, minden feladat más. Ki tudtam bonta-
koztatni a manualitásomat és a kreativitásomat. 
Nagyon szeretem az olyan feladatokat, melyek 
megoldása nagy kézügyességet igényel. 
Persze ebben a családias légkörben is előfor-

dultak súrlódások, de ezek mindig emberséges 
módon rendeződtek. Ez jelenti az Operaház kohé-
zióját. Olyan munkatársak dolgoztak és dolgoznak 
itt, akik össze tudták fogni ezt a nagyüzemet és 
az itt dolgozó embereket. Ezt a munkát nem le-
het megunni, itt mindig van új feladat. Minden új 
darabhoz új megoldást kell találni. Külön öröm, 
hogy látod az elkészült munkád eredményét. Az 
Operaház munkatársai kapnak lehetőséget arra, 
hogy az előadásokat, az új bemutatókat meg-
nézzék, és a színpadon előadás közben lássák 
munkájuk eredményét. Lehetőségünk van arra is, 
hogy rokonainknak, szeretteinknek az előadáso-
kon megmutassuk az általunk készített tárgyakat, 
örömet szerezve ezzel, és egy kicsit dicsekedve is 
„alkotásainkkal”. 

A díszletkészítés különleges munka, nehéz 
szakma. Külön kéne képezni erre a feladatra a dol-
gozókat. Hiába tudja valaki jól a fafaragást vagy az 
intarziakészítést, a díszletgyártás az egészen más. 
Ennek a szakmának a tanítását meg kellene olda-
ni. Jelenleg nincs díszletlakatos-, díszletasztalos-, 
díszletfestőképzés. Most szinte „apáról fiúra” száll 
ez a szakmai tudás. Én is bekerültem 18 évesen 
ebbe a munkába, és kellett hozzá vagy 10 év, mire 
azt mertem mondani, hogy a díszletkészítésben 
már úgy-ahogy jártas vagyok. Mindig átadták a 
tudásukat az akkori „öreg szakik”, ezt lenne jó ma-
gasabb szinten valamilyen iskolával társítani.
Gyakorlatilag az Operaházban töltöttem az 

egész életemet. A beszélgetésre készülve vé-
giggondoltam, mi lett volna, ha az árvaházból nem 
ide hoz a sors. Lehet, hogy jobb lett volna, de le-
het, hogy már rég elveszett ember lennék. Ahhoz, 
hogy ne vesszek el, kellett az itteni légkör, itt jó-
ban-rosszban együtt van a csapat. 
Az itt töltött rengeteg évemet és az elvégzett 

munkámat becsülték meg, életutamat ismerték el 
a Vasfüggöny-díjjal. 

A kitüntetetteknek lapunk munkatársai és a 
magam nevében gratulálok, további jó munkát, jó 
egészséget és sok sikert kívánok! 

Kárpáti Imre





A Vidéki Színházak Fesztiváljának díjait 2019. 
szeptember 11-én díjátadó ünnepségen adták át a 
budapesti Thália Színházban. 
A Miskolci Nemzeti Színház Cyrano című elő-

adása, Keszég László rendezése nyerte el a legjobb 
előadás díját, amelyen Ráckevei Anna és Zayzon 
Zsolt színművész játékát, továbbá Fekete Anna és 
Papp Janó tervezői, valamint Varga Zsófia drama-
turgi munkáját is elismerte a zsűri.
Lantos Anikó, a Thália Színház fesztiváligazga-

tója a rendezvény díjkiosztóján elmondta: nyolca-
dik alkalommal szervezték meg az évad kezdetén a 
fesztivált. Szeptember 2. és 8. között a budapesti 
Thália Színházban hét nap alatt 9 produkció, 7 
nagyszínpadi és 2 stúdió-előadás volt látható. 
A  kilenc vidéki társulat budapesti bemutatkozá-
sát a közönség kiemelkedő érdeklődése kísérte, a 
fesztivál nézettsége 95 százalékos volt. Kiemelte, 
hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke-
zelő Alappal (MTVA) való együttműködés kereté-
ben a fesztivál öt produkciójáról – a Lear, Az eltört 
korsó, a Cyrano, a Ványa bácsi és a Svejk című 
előadásokról – televíziófelvétel is készült.
Fekete Anna díszlettervező és Papp Janó jel-

meztervező a legjobb látvány (díszlet-jelmez) 
díját a tatabányai Jászai Mari Színház Svejk című 
produkciójával érdemelte ki. Jaroslav Hašek művét 
Spiró György átiratában, Tapasztó Ernő rendezésé-
ben láthatta a közönség.

Bemutatjuk Fekete Anna 
díszlettervezőt: 

A színházi közeg családilag adott volt, rajzolni, fes-
teni, kézműveskedni gyerekkorom óta szerettem. 
A színházszeretet és az alkotás pedig találkozik 
a látványtervezésben. Általános iskola hetedik 
osztályában már tudtam, hogy díszlettervező sze-
retnék lenni. A középiskola alatt végig rajziskolába 
jártam, a Magyar Képzőművészeti Egyetem lát-
ványtervező mesterképzésén 2015-ben végeztem 
díszlet-báb szakon. Mestereim É. Kiss Piroska és 
Orosz Klaudia voltak. 

Nem zárkózom el a jelmeztervezéstől, de a 
terekre sokkal érzékenyebb vagyok. Először a Bá-
dogdob díszletéért nyertem el a kritikusok díját. 
Az előadás rendezőjével, Hegymegi Mátéval egy 
rendezővizsgában dolgoztunk együtt. Ő színész-
ként, én pedig tervezőként. A Bádogdob díszleté-
nek olyan teret kellett létrehoznunk, ami nagyon 
sok különböző helyszín megjelenítésére alkalmas. 
Szinte minden jelenet máshol játszódik, krumpli-
földön, lengyel postán, temetőben, templomban, 
pincében. Ezt folyamatos díszletváltozásokkal 
követni lehetetlen. A kiindulópont az otthon, egy 
erőteljesen igénybe vett, lelakott lakás volt, ami 
rengeteg mindent látott és megélt a történelem 

során. Aminek lenyomatai kirajzolódnak a falon, 
mint a képkeretek vagy a rádió nyomai. Ezeket a 
nyomosztó hatású foltokat és rohadásokat szeret-
tem volna úgy megjeleníteni, hogy egyúttal valami 
szépnek, egy óriási tájképnek is láthassuk.
Azután 2014-ben a dunaújvárosi Bartók Színház 

Molière: Amphytrion előadásánál dolgoztunk újra 
együtt Hegymegi Mátéval. Az együttműködés 2015-
ben újra Dunaújvárosban a Gábor Sára: Don Quijote 
voltam című előadással folytatódott. A Szkéné 
Színház Kohlhaas-bemutatójával vált szorossá 
kapcsolatunk, hiszen ez egy nagyon intenzív pró-
bafolyamat volt. Az előadás a Zsámbéki Rakéta-
bázison született, ahol maga a helyszín atmoszfé-
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rája rengeteget hozzátett a nézői és az alkotói 
élményhez is, de igazi kihívás volt a megvalósítás 
szempontjából. Lehet, hogy egyszerűnek tűnhet a 
díszlet. Ez csak egy medence vízzel megtöltve. Ezt 
minden próbára és előadásra tűzoltóautó hozta a 
bázisra, és minden alkalommal újra kellett tölteni, 
melegíteni és kiszivattyúzni. A díszletelemek hely-
ben készültek el. A színészek is beálltak festeni. 
Ez  valódi csapatmunka és próbatétel, hogy ilyen 
nehézségek között is jó alkotótársak vagyunk-e. 
Az elmúlt években sokszor dolgoztunk együtt. 
Isztambulban voltam Erasmus ösztöndíjjal, ami 

nagyon meghatározó volt számomra. A lehetősé-
gek közül ez volt a legkevésbé népszerű, Berlinbe, 
Londonba akart menni mindenki. Nekem viszont 
ez tűnt a legizgalmasabbnak. Az egyetem hasonló 
struktúrában működik, mint a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem, de van például elképesztően jó 

báb tanszékük úgy, hogy bábszínházak nincsenek 
Isztambulban. Egész évben egyetlen nagy fesz-
tiválra készülnek. Imádtam a várost és az ottani 
életet is. 
Azokat a díszleteket szeretem, amelyek elemeit 

többször és többféleképpen lehet értelmezni. Ami 
valami olyat is tud, amire első látásra nem gon-
dolnánk, van benne valami titok. Szeretek alkotni, 
létrehozni valamilyen konkrét tárgyat. A díszlete-
imben mindig vannak olyan részletek vagy kellé-
kek, amiket én csináltam. 
A díszlettervező egy csapat tagja, a rendező vá-

lasztásán múlik az ő sorsa. Ez a kiszolgáltatottság 
rám nagy hatással van. Szerencsésnek érzem ma-
gam, mert jókor jó lehetőségek találtak meg. 

Bemutatjuk Papp Janó – 
nyolcszoros Dömötör-díjas – 
jelmeztervezőt: 

Már tízévesen ámulattal néztem a kosztümös fil-
meket, illetve az olvasmányaim voltak számomra 
rendkívül inspirálóak, és magam elé képzeltem 
világukat. Mindig is magával ragadtak a textíliák, 
amely érzés az évek során csak erősödött bennem. 
Igazán magas vizuális képzelőerővel bírtam, és 
láttam magam előtt a megelevenedő világokat. 
Eleinte csak gyönyörködtem textilekben, majd 
megtanultam varrni kézzel és varrógéppel. Franco 
Zeffirelli Traviata című operafilmje hatalmas él-
ményt jelentett számomra, és ösztökélt arra, hogy 
a jelmeztervezés irányába forduljak. A zene is az 
egész pályám során elkísért. Ha prózához tervezek, 
akkor is igyekszem egy dallamot találni hozzá, ami 
inspirál a tervezés folyamatában.
Sokat jártunk a családdal kisgyermekkoromtól 

színházba. Engem nem a színházi élmény raga-
dott meg, hanem a jelmezek. Nagyon szerettem 
a régi ruhákkal foglalatoskodni. Ha akkor többet 
tudhatok róluk, talán ma textilrestaurátor lennék. 
A családban nem volt ilyesmihez segítségem, vol-
tak viszont olyan családi barátok, akik segítettek 
– itt most Kopasz Márta (1911–2011) grafikusmű-
vészre gondolok elsősorban. Neki köszönhető a 
művészeti szak megalakítása a Tömörkény István 
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Gimnáziumban. Márta néni volt az első mentorom. 
Az ő révén ismertem meg Márk Tivadart és Schäffer 
Juditot. Engedélyt kaptam a szegedi színház igaz-
gatóságától, hogy elvihetek varrodai hulladékokat. 
Így olyan anyagokat használhattam, amelyek akkor 
kereskedelemben nem voltak kaphatók. 
A gimnázium végére már tudtam, hogy mi aka-

rok lenni. Az első tervem – és erről ma sem tettem 
le – egy marionett opera-bábszínház alapítása 
volt. Rajongok az operáért. Egy-két salzburgi ope-
ra-előadás furcsa világa adta az ötletet. Ezekkel 
a bábokkal mindent meg lehet csinálni, amit egy 
színész nem tud. Ez vonzott engem. 
Az érettségim évében Márk Tivadar a Szege-

di Szabadtéri Játékokon tervezte a Don Carlost, 
amelyet Ruszt József rendezett. Kopasz Márta 
néni közbenjárására odahívott engem assziszten-
sének. A feladathoz egy varroda is összeállt. Ott 

jöttem-mentem, anyagbeszerzésben, mindenben 
segédkeztem. Ez a varroda dolgozott aztán követ-
kező nyáron is, amikor Schäffer Judit tervezett az 
előadáshoz jelmezeket. A varrodában meglátta 
a babákon azokat a ruhákat, amiket készítettem. 
Megtudta, hogy szeretnék jelmeztervező lenni, és 
felajánlotta, hogy az ő engedélyével az Operaház 
minden műhelyében töltsek el egy-egy időszakot 
és tanuljak. Ennek köszönhetően a tütükészítéstől 
kezdve a festőműhely rafinériáiig mindent megta-
nultam. 
Operababáimnak köszönhetően megismert a 

szakma. 19 évesen már a Katona József Színház-
ban találtam magam, első darabom bemutató-
ján, Máté Gábor rendezésében egy sokszereplős 
produkcióban. Izgalmas kezdés volt, ami teljesen 
elvarázsolt. 
Tizenhárom évadon keresztül dolgoztam a 

Szegedi Nemzeti Színházban. Az első opera, amit 

terveztem, a Don Giovanni volt Szikora János ren-
dezésében. Gregor József egyetlen rendezésének, 
a Don Carlosnak én voltam a jelmeztervezője. Ami-
kor Ruszt József létrehozta a Független Színpadot, 
és pár színészével Budapestre jött, én is vele jöt-
tem. 
Az Operaháztól kezdve a vidéki színházakon át a 

Fővárosi Nagycirkusznak is terveztem. Dolgoztam 
a Vígszínházban, a Nemzetiben, a Radnóti Szín-
házban, a Pesti Színházban és Kapás Dezső egyik 
utolsó rendezésében a Játékszínben. Ezt mind 
szabadúszóként, engem soha nem szerződtettek 
le sehova. A Bárka egyik alapítója lehettem. Mind-
ezek mellett Békéscsabán és Dunaújvárosban is 
folyamatosan dolgoztam. A Szegedi Szabadtéri 
mindig is kihívást jelentett, a hatalmas színpad és 
nézőtér miatt más adottságokra kell figyelni. 2000 
és 2006 között folyamatosan tervezhettem itt. 
Legemlékezetesebb munkáim, kedvenceim: 

minden műfajból az első. Az első katonás bemuta-
tóval még álmodom párszor. Az első szegedi ope-
ra, a Don Giovanni. Az első mesém, a Hókirálynő, 
amire az első Dömötör-díjat kaptam a nyolcból. 
Ez azért is fontos számomra, mert a közönség sza-
vazatai alapján ítélik oda. Az első kortárs balett-
előadásom Bozsik Yvette-tel, az első alternatív 
előadásom Halász Péter Fából faragott királyfija a 
frissen nyílt Katona Kamrában. 
Nagyon boldog voltam akkor is, amikor Kulka 

János azt nyilatkozta, hogy élete legjobb jelme-
ze az az Oberon-jelmez volt, amit még a Bárka 
Színház legendás Szentivánéji álom előadáshoz 
terveztem.

Kárpáti Imre

Don Carlos, Erzsébet

Bánk Bán, Gertrudisz báb
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4 Renovation finally completed (by Dr. Péter Fülöp)

RECONSTRUCTION OF THE CSIKY GERGELY THEATRE IN KAPOSVÁR
This theatre workshop has great traditions and was erected as a summer theatre in 
1911. Today, the theatre building is listed and its reconstruction with a budget of 9.5 
billion HUF was completed after three-year work in November 2019.  

5 History and concept of Theatre Reconstruction (by József Szalai)
The theatre building has been extended and furnished with modern technology 
enabling it to be run as a  repertory theatre with its own repertory company. 

9 Architectural Reconstruction of the Theatre (by Krisztina L. Balogh)
A 5000 sq. m extension has been added to the previous Secession-style building, 
and after functional rearrangement, a new operational building, chamber theatre 
and rehearsal room/studio have been built.    

13 Structural problems of Reconstruction (Mérnök Újság – by Csaba Harsányi)
Under the monolith reinforced concrete building with pillar-based framed 
construction, a sunken foyer and understage have been built with smart technology.

15 Reconstructed Stage Machinery of the Theatre (by János Barna)
In addition to the modern and automated upper stage machinery, a cylinder revolve 
9.7m in diameter and with 3.5m height has been added.
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23 Updated AV Systems of the Theatre (by István Kozma – Károly Horváth)
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27 Tolnay Pál Honorary Award – Proscaenium Memorial Ring
Engineering director of Szabad-Tér Theatre István Szolga obtained the Tolnay Pál 
Honorary Award and theatre consultant and editor-in-chief Iván Szabó-Jilek the 
Proscaenium Memorial Ring. 

HUNGARIAN THEATRE PRIZE 2019

28 Distribution of The Hungarian Theatre Prizes (by Imre Kárpáti)
The Hungarian Theatre Society granted its awards to outstanding backstage 
craftsmen in the Capital Circus of Budapest for the tenth time.
We talked to some award winners:
Scenery and engineering director József Szalai – Csiky Gergely Theatre in Kaposvár
Senior props man Béla Szórádi – Petőfi Theatre in Sopron
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32 VIII. INTERTONE University 
Offering exciting sound, light and visual technological presentations, it was 
organized 13–14 November 2019 

NEW 3D TECHNOLOGY

34 Even one swallow may make summer! (by Tamás Rozsonits)
It was 15 years ago when the research & development company Holografika 
developed the light-field 3D display.

SOUND TECHNOLOGY

37 Use of radio-frequency production devices within redistributed 
frequency management (by Gergely Lakatos)
Theatres are strongly affected by the change of frequency distribution in 2020.

SCENERY

40 Town floating on stage (by Gábor Mikita)
The scenery of the musical Titanic, premiered in 2019, provided a spectacular 
solution for presentation of sinking of the ocean liner.

VIRTUAL PRODUCTIONS

42 Cunning and magical (by Wiebke Roloff Halsey – BTR 6/2019) 
Digital projects in music theatre at the Welsh National Opera in Cardiff 

46 Lead by VR Technolog (BTR 6/2019)
EU-project first.stage 

TECHNOLOGICAL NOVELTIES

52 Beckhoff – Elimex – Luminis 

LDI 2019

55 Live Design International Show 2019 (by István Zentai)

FROM THE HISTORY OF SOUND TECHNOLOGY IN THEATRES

57 What (players) have I played with until now? (by Ottó Simon)
Having been engaged in performance Sound Technology for more than 30 years, the 
author provides a nostalgic overview on development of players.

HUNGARIAN OPERA DAY

61 Awards (by Imre Kárpáti)
Loyalty and excellence of professionals of the Opera House were recognized by 
Ministerial Diplomas of Merits in the Erkel Theatre. 

FESTIVAL OF RURAL THEATRES

63 Award Distribution Ceremony (by Imre Kárpáti)
Festival awards were distributed in the Thália Theatre in Budapest. 

 






