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szerencsés helyzet, ha egy színház felújításá-
hoz átgondolt, új színpadtechnikai koncepció is 
tartozik. A Barlangszínház esetében – és termé-
szetesen nem csak a hangtechnika terén – ez 
mindenképpen kijelenthető! A koncepció lénye-
ge a korhoz igazodó magas műszaki színvonal, 
a rugalmasan alkalmazkodni tudás a hely spe-
ciális adottságaihoz, valamint a befogadott pro-
dukciók változatos igényeihez, továbbá a tech-
nika könnyű kiépíthetősége és bonthatósága, 
tekintettel arra, hogy itt a működés szezonális, 
mivel a nézőtéri és a színpadi környezet fedett 
ugyan, de a tér lényegében kültéri helyszínnek 
számít.

ezt a koncepciót igyekeztünk szem előtt tar-
tani a hangtechnikai rendszer kiépítésekor, tö-
rekedve arra is, hogy a befogadott produkciók 
hangtechnikai igénye lehetőség szerint ne köve-
telje meg kiegészítő, külső technika alkalmazá-
sát, adott esetben költséges bérlését. 

Barlangszínház
A hangtechikai rendszer vezérlése két digitá-
lis (88, ill. 64 bemenő csatorna) hangkeverő-
re épül. A  nagyobbik, a frontpozíció keverője 
(yamaha Cl5) a közös hang-fény vezérlőben, 
a grandmA2 úri társaságában dolgozik egyéb 
hangtechnikai eszközök (pl. bejátszó és felvevő 
berendezések) opcionális elhelyezhetőségével. 
A 64 csatornás keverő (yamaha Cl1) monitor-
keverésre, a frontkeverő esetleges kiegészítésé-
re, ill. mobil alkalmazásra szolgál.

A hangvezérlő és a színpad között dante jel-
kapcsolat került kialakításra, de a színpad két 
pontjáról és a zenekari árokból az erősítőszo-

bai kommutálótáblán keresztül analóg vonalak 
és erősített monitorutak is elérhetők, valamint 
hasonló útvonalon fűzhetjük fel a dante-s digi-
tális eszközeinket is.

A színpadi mobil egységek 16 mikrofon- (vo-
nal-) bemenettel és 8 vonalkimenettel, ill. 32 
mikrofon- (vonal-) bemenettel és 24 vonalkime-
nettel rendelkező dante csatolású stage-boxok 
(4 db), így ténylegesen kihasználható a frontke-
verő teljes bemeneti kapacitása. A stage-boxok 
a színpadon és a zenekari árokban 2-2 helyen 
csatlakoztathatók, de az erősítőhelyiségben 

a hangsugárzók hajtására és a vezeték nélküli 
mikrofonok vevőegységeinek csatlakoztatására 
egy stage-box fix pozíciót kapott. A dante há-
lózatra mindkét keverő és a stage-boxok mind-
egyike tetszőleges megosztásban felfűzhető.

A front hangsugárzó rendszer három fő 
csoportból áll, bal (l), jobb (r) és center (C) 
csoportok. mindhárom blokk függesztett, ún. 
line-Array felépítésű nexo gyártmányú rend-
szer. A  rendszerek telepítési helye a színpad 
feletti rácsszerekezet. A  színpad külső, néző-
tér felőli ívére, az első sorok kiegyenlítettebb 
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hang ellátására 8 db kisméretű kiegészítő hang-
sugárzó (ps8) állítható be. szubhangsugárzók 
(rs15) színpadi elhelyzéssel vagy függesztés-
sel installálhatók. A  processzált végerősítők 
(nXAmp4x1, 4x4) a színpad alatti szinten az 
erősítőhelyiségben kerültek telepítésre, vezér-
lésüket az ott elhelyezett digitális stage-box(ok) 
kimenetei látják el. A front hangsugárzó rend-
szer kiegészítéseként, ill. monitorpozícióra 
további 12  db szélessávú hangsugárzó (ps15, 
ps10) került szállításra.

A vezetékes és vezeték nélküli mikrofonpark 
nagyszámú professzionális eszközből áll, vala-
mint a használatukhoz szükséges minden kie-
gészítő (állványok, kábelek, hordládák stb.) is 
megtalálható a rendszerben. A 12 csatornás ve-
zeték nélküli rendszer alapértelmezett telepítési 
helye az erősítőszoba, de egyrészt mivel a rack 
saját dante-s interfészt tartalmaz, így az a digi-
tális audiohálózatra bárhol – pl. a színpadon, a 
zenekari árokban vagy akár a hangvezérlőben 
is – ráilleszthető, másrészt a vevőegységek az 
antennahálózat egyszerű kommutálásával a 
színpadon telepített antennákhoz is több hely-
ről kapcsolódhatnak.

A hatáshangrendszer berendezései és kie-
gészítői a Barlangszínházon kívüli felhaszná-
lásra is alkalmasak, ill. a nyári szezonon kívül 
a nyitott tér okozta kedvezőtlen, nedves klíma 
miatt leszerelésre kerülnek, ezért rendelkezésre 
állnak az összes berendezés tárolásához, szál-
lításához és külső üzemeltetéséhez szükséges 
mobil hordládák, kábelek.

A telepített technika része a nézőtér egy 
bizonyos területén kiépített indukciós hurok, 
ami a hallókészülékkel rendelkező siketek és 
nagyothallók számára segít a rendezvények ért-
hetőségében.

A rendszer részét képező nagy teljesítményű 
(12 000 Al), mobilizálható projektor első- hát-
só vetítést tesz lehetővé, a vetítési felület – a 
könnyű bonthatósága miatt – tetszőleges po-
zícióban elhelyezhető, függeszthető, keretre 
feszíthető operafólia.

Bejátszó, képszerkesztő eszközként számító-
gép-alapú berendezés, ill. profeszionális célesz-
köz szolgálhat, a képkeverés videokeverővel 
valósítható meg.

A kiépített ügyelői duplex/műsorhang rend-
szer kétirányú kommunikációs kapcsolatot tart 

fenn a produkciók lebonyolításában részt vevő 
ügyelő és a műszakiak között. duplex végpon-
tok: Ügyelő, hang és fényvezérlő, gépész, Fej-
gép.

Az ügyelői információs és háttérzenei rend-
szer egyirányú hangkapcsolattal működik, 
feladata a produkcióban részt vevők hívása, 
informálása, a közönség tájékoztatása, illetve 
háttérzene sugárzása. A rendszer hangsugárzói 
100 V-os, négyzónás rendszerben működnek, a 
hangsugárzók az egyes helyiségek változó igé-
nyeinek megfelelően falon kívüli vagy álmeny-

nyezeti típusok, az üzemi területek szükséges 
helyiségeiben a színpadi műsorhang szabá-
lyozható hangerővel hallható vagy kikapcsol-
ható. A hívható zónák az épület teljes területét 
érintik, egy adott zónába való hívási jogosult-
ság (a duplexek elérésével együtt) külön-külön 
beállítható. 

Témapark és tanösvény
A miocén tengerek élővilágának bemutatóját 
hanghatásokkal kísért projektoros vetítés szí-
nesíti. A nagy teljesítményű projektor a barlang 
mennyezetére került felszerelésre, a kép- és 
hanginformációt pC-alapú bejátszó eszköz szol-
gáltatja, a nagy távolság miatt a forrás és a ve-
títő között optikai szálas jelkapcsolat épült ki. 
A bejátszó egység a nézőtér alatti vezérlőhelyi-
ségben került elhelyezésre, a vetítés indítása is 
onnan lehetséges. A vetítési tér két oldalán aktív 
hangsugárzók segítségével szólaltathatók meg a 
megjelenített képhez tartozó hanghatások.
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