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balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitünteté-
seket adott át 2015. március 13-án a pesti viga-
dóban. magas színvonalú munkájáért magyar 
bronz érdemkereszt polgári tagozat kitünte-
tésben részesült Szűcsborus János, a madách 
színház főmérnöke, a magyar színháztechnikai 
szövetség (msztsz) elnöke, valamint a színpad 
című folyóirat felelős kiadója.

szűcsborus János 1970-ben végzett a puskás 
tivadar távközlési technikumban. tanulmánya-
it a közlekedési és távközlési műszaki Főiskola 
vezetéknélküli híradástechnikai szakán folytat-
ta. majd 1978-ban a budapesti műszaki egye-
tem Gépészmérnöki kar mérnöki tanári szakán 
szerzett diplomát.

1973–1976: a Juhász Gyula tanárképző Főis-
kola műszaki tanszékén gyakornok, feladata az 
elektrotechnikai tantárgy gyakorlati oktatása. 
1976–1986 között a magyar televízió hangmér-
nöke. Az mtv szegedi stúdió megalakulásától 
kezdve részt vett annak munkájában, technikai 
kialakításában és a műsorkészítésben. 1990 
óta tagja a nemzetközi hangmérnöki szövetség 
(A.e.s.) magyar tagozatának.

1986–1998 között a szegedi szabadtéri Játé-
kok és a szegedi nemzeti színház műszaki ve-
zetője, majd 1989-től főmérnöke. Feladata a két 
színház teljes műszaki vertikumának irányítása; 
tervezés, gyártás, kivitelezés, üzemeltetés, kar-
bantartás, fejlesztés, beruházás.

1998–1999 között a mtesz Csongrád megyei 
szervezetének ügyvezető igazgatója. Feladata a 
tudományos egyesületek munkáinak koordiná-
lása, segítése. előadások, konferenciák szer-
vezése, lebonyolítása, kiállítások szervezése a 
munkája, továbbá az energiatakarékossági és 
innovációs Centrum feladatainak koordinálása.

1999-ben a székesfehérvári vörösmarty 
színház műszaki vezetője. ugyanettől az évtől 
kezdődően a madách színház főmérnök-szce-
nikusa lett, napjainkig.

tagja a budapesti mérnökkamarának, a ma-
gyar színháztechnikai szövetségnek, amelynek 
2009 óta alelnöke, 2010-től elnöke.

színháztechnikai szakértő, a színház és Film 
intézet képzésvezetője, tanára.

tevékenységi körei: Rendszertervezés, fo-
lyamatirányítás, gyártásszervezés. művészeti 
produkciók komplett szervezése, műszaki-tech-

nikai lebonyolítása. kül- és beltéri hangosítási 
és világosítási feladatok megoldása. televíziós 
műsorkészítés hangtechnikai feladatainak ellá-
tása. elektrotechnika, híradástechnika tantár-
gyak elméleti és gyakorlati oktatása.

tavaly nyáron a szegedi dóm téren mutatták 
be a Mamma Mia! előadást, melynek szceniku-
saként így nyilatkozott:

„először csináltunk olyan produkciót, amely-
ben megjelenik egy új médium: a led-fal. ez 
egy olyan vizuáltechnikai megoldás, ami már 
túllép a projektoros vetítés minőségén. Wat-
chout-rendszert használunk; a lényege: külön-
böző felületeket tudunk – időben elcsúsztatva 
is – egységes képként kezelni. ha darabokra 
bontjuk a képet, a szemünk akkor is egységes-
nek tudja összerakni. A Mamma Mia! produk-
cióban sem egybefüggő megjelenítő felületet 
használunk, hanem öt részre osztott led-me-
zőt, amely széthúzza a képet, ezáltal nagyobb 
méretet ad, ugyanakkor nem olyan hatása van, 
mintha mozit nézne az ember. A technika nem 
tolakodhat előtérbe, de a színházban mindig 
élen kell járnia. A madách színház most nagyot 
lépett előre ezzel a megoldással.” 

„A hatalmas led-fal jelentős beruházás volt. 
Attól kezdve, hogy megtudtuk: elnyertük a mam-
ma mia! játszásának jogát, ez a fajta megjelenítés 
sok kérdést vetett fel. mekkora led-felület kell a 
szabadtérire? hogyan tudjuk azt a mennyiséget, 
ami a madách színházba elégséges, itt is meg-
felelő méretben, arányokban kiépíteni? A kreatív 
team tavaly október óta dolgozott ezen. 

nem volt egyszerű az eszköz kiválasztása 
sem, mert a médiatechnikában is óriási a vá-
laszték. szirtes tamás magasra tette a minőségi 
mércét, mert a led-falnak további produkciók-
ban is kell majd szerepelnie többféle variáció-
ban. magas felbontású eszközt szerettünk vol-
na: ebben 7,8 milliméterre vannak egymástól 
az elemi pixelek. A kültéri használatra való al-
kalmasság olyan nagy fényerőt biztosít, ami a 
színházban már zavaró is lehetne, ezért szabá-
lyozható fényerejűt és a szegedi színpadtechni-
kai viszonyoknak megfelelő könnyű szerkezetűt 
kellett vásárolnunk. A 60 négyzetméteres led-
fal összsúlya nem éri el az 1500 kilogrammot – 
a hagyományos rendszerből ez a többszöröse 
lenne. A technika lelke a Watchout-rendszer.” 

„Wi-Fi-n keresztül, rádiójelként jut el a kép az 
eszközökhöz. A mozgó díszletelemek sincsenek 
bekábelezve, hanem rádiófrekvenciás irányítás-
sal, dmX-rendszerrel működnek. próbáljuk az 
anyagilag még elérhető legmodernebb techni-
kákat alkalmazni, amelyeket még kevés színház 
használ magyarországon. A led-fal szöveget, 
3d-s animációt éppúgy képes megjeleníteni, 
mint majdnem full hd-minőségű filmet.”1

sikeres munkájához és ezt elismerő kitünte-
téséhez gratulálunk! munkájához további sike-
reket és jó egészséget kívánunk.
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1 Hollósi Zsolt cikkéből – Délmagyarország napilap – 
2014.08.16. 


