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A Fertőrákosi Barlangszínház az egyik legérde-
kesebb előadóhely magyarországon. A kőfejtő 
különleges akusztikai adottságaira már a múlt 
század harmincas éveiben felfigyeltek. 1970-
ben a belső csarnokot színházteremmé alakí-
tották, és megnyitotta kapuit a Barlangszínház. 
ezután 1985-ben végeztek egy nagyobb re-
konstrukciót, a kőfejtő nyirkos és hűvös klímája 
miatt fűtést és új világítást is kapott a színpad. 

közel 30 évvel később az európai Unió se-
gítségével rég várt felújítások vehették kezde-
tüket. A  színház átalakításakor kifejezetten a 
gazdaságos működés biztosítása és a korszerű 
technikai színvonal elérése volt a cél. ezeket 
figyelembe véve készültek el – schmidt jános 
útmutatásai alapján, aki már ismerte a korábbi 
üzemeltetés tapasztalatait – a játszóhely szín-
háztechnikai tervei. 

A színpadi berendezések tekintetében a 
35/1997. (Xii.5) mkm-rendelet („színházmű-
vészeti Biztonsági szabályzat”), az abban nem 
szereplő kérdésekben a nemzetközileg elfoga-
dott BgV–C1 előírásai voltak az irányadók.

A közbeszerzési eljárásban a színházzal kap-
csolatos színpad-technológia eszközbeszer-
zési és gépészeti feladatait a Laki zrt.–Bosch 
rexroth Kft.–Lisys Project Kft. konzorcium 
nyerte el, a színpadgépészeti kivitelezésben al-
vállalkozóként elsősorban a Színpad- és Eme-
lőgéptechnika Kft., valamint a Hidromatic 
Kft. vett részt. A kivitelezésre került színpadgé-
pészeti berendezések a következők voltak:

gyűrűs forgó
A Barlangszínház – adottságai miatt – csak 
részleges függönyözési lehetőséggel rendelke-
zett, így nem volt mód két felvonás között dísz-
letet cserélni. ez nagyban megnehezítette dísz-
letigényesebb darabok bemutatását. mivel ez 
a kihívás továbbra is fennállt, ezért egy nagy-
méretű forgó gyűrű került betervezésre, mely 
a színpad mögötti 19-es kőoszlopot kerüli meg. 
így lehetővé válik egyidejűleg több díszletkép 
felépítése és a relatív gyors, szünet nélküli 
képváltás. A gyűrű méretei impozánsak: külső 
átmérője 16 méter, míg a belső 5,6 méter. A for-
gási sebesség a külső kerületen 0,05–1 m/s kö-
zött állítható, a színpad teherbírása dinamikus 
terhelés esetén 150 kg/m2, összesen 20 tonna, 
statikus terhelés esetén 500  kg/m2. A  forgó 
felületén 3 helyen 3x36 A betáplálására alkal-
mas dugaszolócsapdák kerültek elhelyezésre. 
A belső perem és az oszlop között fennmaradó 
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részre egyedi, mobil dobogók kerültek. A  ve-
zérlés programozható, lengőkábeles kezelőfe-
lülettel történik.

zenekari árok
A beruházás keretében szintén fejlesztésre ke-
rült az előszínpad és környéke. A zenekari árok 
mélysége színpadszinttől 2,5 m, területe tetsző-
legesen variálható. A  program követelményei 
előírták, hogy az ároknak alkalmasnak kell len-
nie legalább háromféle elrendezésre: 

1. a színpad szintjén zárt állapotban az elő-
színpad területét megnövelni, vagy 

2. a nézőtértől mobil mellvédekkel elhatárol-
va, nyitott állapotban zenekari árokként mű-
ködni, vagy

3. a nézőtér szintjére történő süllyesztés ese-
tén a nézőtér területét kibővíteni. 

mindezeket mobil elemekkel kellett megolda-
ni, gépesítés nélkül. A fedlapok a színpad pad-
lójának anyagával megegyező színben kerültek 
gyártásra, tartószerkezetként kivehető, átsze-
relhető acélgerendák funkcionálnak.

Függesztett felsőgépészeti elemek
A tervezés során alapvető szempont volt a kő-
fejtő csarnoka természetes képének megtar-
tása, ezért fix rácsszerkezet kialakítása nem 
jöhetett szóba. 

A mennyezetbe – a bánya főté-
jében, a geológusok és statikusok 
beható vizsgálata alapján – 44  db 
bekötési pont került, 3x3 méteres 
rasztert formálva. A  színpad megvi-
lágításához és díszletezéséhez 20 db 
láncos emelővel mozgatott és befüg-
gesztett alumínium trussrendszer ke-
rült beszerzésre. ezt aztán az aktu-
ális előadás igényének megfelelően, 
a fizikai és geometriai számításokat 
követően tetszőlegesen tudják vál-
toztatni. Bár a kiírás csak 10 láncos 
emelőre írta elő a szinkron mozga-
tást, végül az emelők mindegyike 
tetszés szerinti csoportosításban 

szinkronos mozgatásra is alkalmas, így bizto-
sítva nagyobb díszletek emelését. Az emelők 
vezérlőszekrénye a színpad szintjén került ki-
alakításra, míg a vezérlést magát mobil kezelő- 
és kijelzőfelület teszi lehetővé és kényelmessé. 
A  láncos emelők egyenként maximum 500  kg 
teherrel mozgathatóak 8  m/perc sebességgel, 
kialakításuk a BgV-C1 szabványnak megfelelő.

A láncos emelőket kiegészítendő 10 db drót-
köteles mobil ponthúzó került a felsőgépezet-
be. ezek egyenként 200 kg mozgatására alkal-
masak, 0–0,5  m/s sebességgel. A  ponthúzók 
egyenként vagy csoportba választva is moz-
gathatóak. Az így kialakított rendszerben nagy 
mennyiségű, nagy terjedelmű díszletek is moz-
gathatóak. A  helyenként több mint tíz méter 
magasban kialakított bekötési pontok elérésé-
hez a színház egy kosaras-teleszkópos személyi 
emelőt is kapott, melynek segítségével gyorsan 
és hatékonyan lehet a ponthúzókat elhelyezni.

A felsorolt színpadgépészeti berendezések-
kel minden adott a sikerhez. A Barlangszínház 
rugalmasan tudja fogadni a különböző prog-
ramokat, színházi vendégjátékokat. Örülünk, 
hogy a közös munkánk eredményeképpen szü-

letett új eszközök nagyban hozzájárulhatnak a 
színvonalas műsorokhoz!
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