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A Fertőrákosi Barlangszínház megújulása lehe-
tővé tette egy, a 21. század technológiáinak is 
megfelelő színpad-világítási rendszer kiépíté-
sét. A kialakított rendszernek kompromisszum 
nélkül kellett kielégíteni az általános színházi 
funkcionális igényeket úgy, hogy az előadások 
műfaji sokszínűsége mellett a különféle szín-
házi vendégjátékok befogadására is alkalmas 
legyen.

A színház mellett szintén megújult a téma-
park is, amely egész évben látogatható. Az ez-
zel kapcsolatos világítási megoldások kialakítá-
sa is feladatunkat képezte.

Barlangszínház
A színpadvilágítás alapfeladata volt, hogy a 
színpadot a szcenikai igényeknek megfelelő 
fényhatással szolgálja ki. ezt a hatásvilágítási 
feladatot a nézőtéren és a színpadon elhelye-
zett fényvetőkkel és hatáskeltő eszközökkel le-
hetett megvalósítani. 

A nézőtéren egy szakaszosan körbefutó vilá-
gítási karzat került kiépítésre. két részre oszt-
ható: az első a rendezői bal oldalon a zenekari 
ároktól indul, a második a rendezői jobb olda-
lon található, ahonnan ideális pozícióban tele-
píthetők a hatásvilágítási eszközök. kétoldalt 
hátul lehetőség volt a fejgépek elhelyezésére.

A nézőtéren az oldalfények biztosítására a 
színpad előtt kétoldalt, kis dőlésszögben kiala-
kított ún. világítási tornyokon volt lehetőség.

A zenekari árokban telepített világítási áram-
körök kiegészítik az előszínpadi tér világítási 
pozícióit.

A barlang mennyezetén – a nézőtér és a szín-
pad felett – egy vízszintes raszterkiosztás épült 
ki emelési lehetőséggel, amelyre összesen 5 db 
világítási tartó lett bekötve.

A világítási áramkörök csatlakozóinak megtáp-
lálását hajlékony kábeles hozzávezetés biztosít-
ja, és a bontás esetén (téli időszakban) csak ezen 
kábelek maradnak a barlangtérben. törekedtünk 

arra, hogy a kiegészítő kábelezést – ahol lehető-
ség volt – mobillá tegyük, ezzel minimalizálva a 
barlang nedves klímája által okozott károkat.

A színpad további világítása a színpadpadló-
ban elhelyezett, süllyesztett csatlakozódobozok 
segítségével történhet, amelyek a forgó gyűrű 
körül helyezkednek el. A  gyűrűben összesen 
6 db áramkört párhuzamosítva alakítottunk ki, 

amely lehetőséget ad a kívánt helyen egy mobil 
dimmer vagy direkt egység elhelyezésére. ezzel 
további áramkörök létesíthetők és mobilizál-
hatók, amelyeknek vezérlését vezeték nélküli 
dmX egységekkel oldottuk meg.

A rendszert kiszolgáló dimmer és direkt egy-
ségek a színpad alatti szinten, egy központi he-
lyiségben lettek kialakítva a színpadvilágítást és 
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a hangtechnikát kiszolgáló betáplálási szekrény 
mellett.

A vezérlés ethernet-alapú, azaz a vezérlő-
pult kommunikációs protokollját, amely jelen 
esetben lehet mA2, Artnet stb., juttatjuk le a 
központi dimmerhelyiségbe, ahol egy ethernet/
dmX konverter segítségével nyert dmX-jeleket 
osztjuk tovább és továbbítjuk a színpadon és 
nézőtéren található dmX-csatlakozópontok 
hálózatába.

meg kell említeni, hogy a szabályozott néző-
téri és közönségforgalmi általános világítás a 
fényvezérlő helyiségből fokozatmentesen sza-
bályozható, a mindenkori rendezvény igényei-
hez alkalmazkodva.

Az általános világítás vezérlése a kézi ve-
zérlés mellett rendelkezik azzal a lehetőséggel, 
hogy a világítási értékek eltárolhatók és egysze-
rű módon lehívhatók. Az áramkörök szabályzá-
sa két helyről lehetséges, mégpedig magából 
a fényvezérlő helyiségből, illetve a színpadi 
ügyelői pozícióból. A  prioritást úgy oldottuk 
meg, hogy az ügyelőnél telepített vezérlőegység 
mindig figyeli a vezérlőjel bemenetét, és ha nem 
érzékel dmX-jelet akkor aktívvá válik, azaz az 
előre eltárolt világítási képek lehívhatók. Abban 
az esetben, ha dmX-jelet érzékel, akkor inaktív, 
és a szabályozás a fényvezérlő pultról történik.

Ahogy korábban írtam, a vezérlés „nyelve-
zete” többfajta is lehet. mi az mA2 protokollt 
választottuk, amely sugallja, hogy a vezérlőpult 
az mA lighting terméke: egy grandmA2 fény-
vezérlő pult. A vezérlési rendszert képezi még 
egy back-up egység is, amely jelen esetben egy 
laptopon futó on-pC szoftver.

A lámpatestpark széles választékával lehe-
tőség nyílik a legkülönbözőbb produkciók ki-
szolgálására. A  termékek között megtalálható 
a konvencionális területen az ldr gyár számos 
típusa az 1200 W-tól a 2500 W-ig mind profil-, 
mind lencsés kivitelben.

A hatáskeltő eszközöknél a martin, Clay 
paky és Ayrton gyártók termékei remekelnek. 
Az első kettő profil-, míg az utolsó led-es derítő 
jellegű lámpatest.

Témapark és tanösvény
A bevezetésben említett tanösvénynél is volt 
feladatunk, mégpedig az ott befüggesztve el-
helyezett állatmaketteket (bálna, cápa, delfin, 
tengeri tehén stb.) kellett kiemelő effektvilágí-
tással ellátnunk. erre a feladatra a martin led-
es image projektorát választottuk, amelyben a 
megfelelő gobót kiválasztva és az animációs 
tárcsa segítségével hullámzó víz hatását tud-
tunk imitálni. erre azért volt szükség, mert ez 
a terület nagyon régen tenger alatt volt, és töb-
bek közt olyan állatok éltek itt, mint a kiállított 
tengeri élőlények.
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