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Amikor szabó-jilek iván főszerkesztő úr felkért 
egy rövid előadás megtartására a színpad ma-
gazin 10 éves jubileumi szimpóziumán, üzene-
tét tekintve egyszerű, de tartalmára vonatkozó-
an annál komplexebb, érdekesebb irányt jelölt 
ki: hogyan fog kinézni a jövőben a szcenikai 
technológia, melyek a fő fejlődési tendenciák. 
előadásomban a hangtechnikán keresztül, az 
audiovizuális rendszerek egy lehetséges jövőjét 
próbáltam meg felvázolni.

Az előadást három fő téma köré csoportosí-
tottam:

1. A tervezési munka jelentősége
2. Az informatika szerepe
3. egy speciális elektroakusztikai rendszer
látszólag a három téma nem minden eset-

ben kapcsolódik a fent említett fő irányhoz, 
azonban úgy vélem, hogy mindegyik a maga ne-
mében meghatározó szerepet tölthet be a jövő 
audiovizuális technológiáiban.

1. Tervezni kell!
rögtön az első téma alapjaiban határozza meg 
egy audiovizuális rendszer korszerűségét, jövő-
be mutató mivoltát. ha egy beruházás elején 
a tervezési fázist leegyszerűsítik, esetleg ezzel 
kívánnak költséget csökkenteni, vagy ad absur-
dum teljesen elhagyják, nagy valószínűséggel 
egy műszakilag elégtelen, akár működésképte-
len, színvonalát tekintve pedig gyenge rendszer 
valósulhat meg, amely gyakorlatilag már az ele-
jén ellehetetleníti a projektet, és előrevetíti egy 
olyan audiovizuális rendszer létrejöttét, amely 
nem képes betölteni a funkcióját.

más szóval, a tervezés a beruházó legalap-
vetőbb érdeke és feladata ahhoz, hogy olyan 
– manapság egy kulturális létesítmény műkö-
dését döntően befolyásoló – technológia jöjjön 
létre, amely kiemeli az adott létesítményt, mert 
funkcionálisan tökéletesen kiszolgálja azt. eh-
hez pedig már a projekt legelején (értsd: akár 
egy pályázati anyag megírásakor) fel kell állíta-
ni azt a szakértő csapatot, amely képes kezel-
ni, átlátni, megálmodni a technológiát, ismeri 
vagy éppen definiálja a célokat, meghatározza 
a funkciókat és igényeket, valamint kellő ta-
pasztalattal, tudással és a szükséges tervezői 
jogosultsággal is rendelkezik. tehát már a pro-
jekt legelején ott kell lennie a szcenikai szak-
tervezőknek, a forrásokat, pénzügyeket ismerő 
kollégának (szerepét l. később), a leendő üze-
meltetőnek, vagy ennek hiányában az üzemel-
tetésben jártas és tapasztalt személynek.

úgy gondolom, hogy ez a kisebb, „technoló-
giai” csapat meghatározó része az adott kultu-
rális beruházást végző nagyobb társaságnak. 
ők határozzák meg az igényeket, adott esetben 
vezetik az építész, belsőépítész tervezőket vagy 
más szakági együttműködőket. mindezt azért, 
mert manapság egy létesítményről (kulturális 
létesítmény esetén pedig fokozottan) elmond-
ható, hogy a beépített technológia korszerű-
sége alapvetően határozza meg, hogy az üze-
meltetés mennyire lesz gazdaságos, mennyire 
tud olyan újszerű produkciókat megvalósítani – 
épp a technológiának köszönhetően –, amelyek 
vonzzák az adott célközönséget. számos példát 
hozhatunk erre nemcsak külföldről, hanem ha-

zai területről is, amelyek jól mutatják, hogy fon-
tos, sőt meghatározó a technológia szerepe egy 
létesítmény sikerességében!

ha a tervezést általános értelemben nézzük, 
véleményem szerint a legfontosabb feladata a 
műszaki tartalom és minőségi szint definiálá-
sa, valamint a költségkeretek meghatározása. 
tehát a beruházás legelején tisztázni lehet, 
hogy mire van szükség, az adott igényeknek, 
funkcióknak milyen költségvonzata van (és ez 
a költség rendelkezésre áll-e egyáltalán). Az 
igényeket, feladatokat, megrendelői és üzemel-
tetői szempontokat ismerve pedig meghatároz-
ható az a műszaki színvonal (és ezzel együtt a 
költségszint is), amely az egyik záloga annak, 
hogy a megvalósítás során korszerű, jól műkö-
dő, megbízható, gazdaságosan üzemeltethető, 
valamint beruházói igényeket és lehetőségeket, 
korlátokat is figyelembe vevő, minden szem-
pontból optimális audiovizuális rendszerek szü-
lessenek.

szűkítsük most a tervezést a szcenikai hal-
mazra. itt is számos feladat és ezzel együtt fe-
lelősség hárul a tervezőkre. rögtön az első, a 
művészeti elképzelés megvalósíthatósága. mit 
jelent ez? úgy vélem, a technológia, az audio-
vizuális rendszerek alapvetően eszközök. olyan 
eszközök, amelyek segítenek egy produkciónak 
(rendezőnek, színésznek, művészeti vezetőnek 
stb.) abban, hogy a mondanivalót, az üzene-
tet, a művészi elképzelést minél jobban, hatá-
sosabban át tudja adni a közönségnek. meg-
győződésem, hogy a műszaki „háttérország” 
(a  technológiát tervező, kivitelező és működ-

  A Kölcsey Központ nagyterme. Az INTERTON Group itt valósította meg Magyarország első elektroakusztikai módon működő teremakusztika-módosító rendszerét, a 
DCR-t (non-inline rendszer)
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tető emberek) jó értelemben vett alárendelt 
szerepben kell hogy segítse a művészeket az 
üzenetük közvetítésében.

mivel a szcenikai rendszerek egyre inkább 
egymást támogatják, de mindenképpen ko-
molyabb formában kapcsolódnak egymáshoz, 
így elengedhetetlen a szcenikai tervezésnél 
a rendszerszintű rálátás. ismerni kell, milyen 
kapcsolatban áll egymással az elektroakusztika 
és a hatásvilágítás, a vizuáltechnika és a szín-
padgépészet, és az egészet hogyan köti össze 
az informatika, de sorolhatnánk az egyéb szce-
nikai rendszereket is. A rendszerszintű ismeret 
mellett szükség van még a korábbi tapaszta-
latok beépítésére, azaz tanuljunk az esetleges 
korábbi hibákból.

A szcenikai tervezés feladata továbbá, hogy 
felmérje az egyedi igényeket és adottságokat 
(pl. a különböző korlátok miatt mekkora szín-
pad vagy hangvezérlő helyiség áll rendelkezés-
re), és ezeket beépítse a tervekbe.

és ha a tervezési feladatot még tovább szű-
kítjük, és csak az elektroakusztika szakterületét 
nézzük, akkor is látható, milyen komplex egy 
tervezési folyamat.

kezdjük azzal, hogy egy adott költségkeret 
ismeretében kell minél jobb műszaki tartalmat 
beépíteni a tervekbe úgy, hogy közben figye-
lembe vesszük az egyedi igényeket, funkciókat, 
elvárásokat.

szakmai szempontból szintén összetett a 
feladat:

Vezeték nélküli rendszerek tervezése önálló 
szakismeretet és tapasztalatot igényel.

Az egyre inkább terjedő digitális jelátviteli 
rendszerek már megkövetelik a strukturált há-
lózatok részleges ismeretét vagy it-szakember 
bevonását.

A számítógépes modellezéssel hangnyomás-, 
ill. beszédérthetőségi térképeket tudunk készí-

  A Kölcsey Központ nagyterme (DCR rendszer)

  A DCR teremakusztika-módosító rendszer végerősítő szekrénye 
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teni, ami kifejezetten hasznos a tervezés során, 
de ez szintén komoly szakismeretet kíván, mind 
az elektroakusztikai, mind a számítástechnikai 
területen. (itt jegyzem meg, hogy ezek a számí-
tástechnikai eszközök soha nem helyettesíthe-
tik a szaktudást, mindig tudnunk kell azt, kö-
rülbelül milyen végeredményre számítunk egy 
adott modellezés esetén; más szóval, ha nem 
szakértő személy kezeli a modellező szoftvere-
ket, akkor komoly tévedés áldozatai lehetünk, 
nem beszélve arról, hogy elterjedten használt 
szoftverek is tartalmazhatnak hibákat.)

Az ún. auralizáció szintén hasznos segédesz-
köz a tervezésnél. 

Összegezve, a tervezési feladat amellett, 
hogy meghatározza egy létesítmény korszerű-
ségét és műszaki színvonalát, képes olyan új 
technológiákat, műszaki megoldásokat felmu-
tatni, amelyekkel jövőbe mutató módon tudja 
segíteni a színházi világ művészeinek munká-
ját.

2. Az iT szerepe
Az audiovizuális vagy szcenikai rendszerek 
egyre inkább az informatikai hálózatokat hasz-
nálják a kommunikációra. ennek oka a digitális 
technológia számos előnyében keresendő:

 zavarmentesség (különösen az erősáramú 
zavarok tekintetében)

 nagy távolságok átvitele (100 m-től akár 
több km-ig)

 kapacitás (több száz vagy akár ezres nagyság-
rendű audiocsatorna átvitele egyetlen vezetéken)

 bővíthetőség (a kábelezési struktúra bővíté-
se nélkül, pusztán a végberendezések – i/o eszkö-
zök – módosításával bővíthető egy ilyen rendszer)

 távvezérlés (az audiovizuális eszközök je-
lentős része gyakorlatilag a világ bármely pont-
járól távvezérelhető)

 távfelügyelet (fontos funkciók, készülékál-
lapotok kérdezhetők le valós időben, amelyek 
rendkívül leegyszerűsítik a hibaelhárítást, javí-
tást, akár távoli eléréssel)

 költséghatékony (sok esetben a meglévő 
strukturált hálózat felhasználható az audio-
vizuális és vezérlő jelek továbbítására, tehát 
nincs szükség önálló kábelhálózat kiépítésére)

 stb.
Az átvitelre számos protokoll létezik. A  tel-

jesség igénye nélkül néhány gyártó, ill. proto-
koll: Bss Audio, Cobranet, ethersound, dante, 
AVB, QsC/Qlan, rocknet. ezek közül, a tenden-
ciákat figyelve, úgy tűnik, a dante lesz a megha-
tározó a közeljövőben, bár ezt nehéz előre meg-
jósolni. Ami viszont egyértelmű trend, hogy az 
audio- és a videojelek továbbítása egyre inkább 
egy közös platformon fog megvalósulni. ha ezt 
az irányt vesszük alapul, azt gondolom, egy le-
hetséges jövőkép a szcenikai rendszereket ille-
tően az, hogy egyetlen központi processzort al-
kalmaznak majd (az üzembiztonság érdekében 
valamilyen módon redundáns kivitelben), amely 
képes minden alrendszert kezelni. tehát egy 
hálózatot (és processzort) használ majd a han-
gosítás, az ügyelői rendszer, a hatásvilágítás, 
a képátvitel, a színpadgépészet és így tovább. 
ezzel nemcsak az infrastruktúrát (pl. kábelezés, 
nyomvonalak stb.) lehet költséghatékonyabbá 
tenni, de a szoftveres és akár hardveres oldalon 
is egyszerűsíthető, összevonható lesz a kom-
munikáció az egyes rendszerek között.

Az egyes rendszereket külön szakemberek 
kezelik, ezért a vezérlés az adott rendszerre 
megszerkesztett, egyedi grafikus felületen (gUi) 
történik, tablettel vagy nagyobb méretű érin-
tőképernyős kijelzőfelületek segítségével. így 
ugyanazt a processzort vezérli majd, akár egy 
időben, a hangtechnikus vagy a fővilágosító, de 
külön-külön vezérlő felületről.

hogy ez a vízió valósul-e meg pár év vagy évti-
zed múlva, nem tudom. Az ugyanakkor bizonyos, 
hogy az informatikai tudás, még ha alapszinten 
is, de elengedhetetlen lesz az audiovizuális rend-
szereknél (legyen szó tervezőről vagy üzemel-
tetőről), és a jelek döntő része a színházakban is 
a strukturált hálózaton közlekedik majd.

3. Teremakusztika-módosító 
rendszer
manapság a gazdaságos működtethetőség és ki-
használtság létkérdés a kulturális létesítmények 
számára. A kihasználtság egyik feltétele az, ha 
egy helyszín a rendezvények legkülönbözőbb faj-

  A DCR teremakusztika-módosító rendszer egyik perifériája

  A DCR teremakusztika-módosító rendszer utózengési időt módosító hatása a mérési eredmények alapján



  IP alapú hangrendszer tervezőszoftver minta 
képernyője
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táinak képes otthont adni, de ez az adott terem 
akusztikájának alkalomhoz illő változtatását kö-
veteli meg, ugyanis más és más akusztikai kör-
nyezet szükséges ahhoz, hogy tökéletes legyen 
az élmény egy operaelőadás, egy színházi prózai 
darab vagy éppen egy concerto esetén.

Az ajánlott utózengési idők:
 konferencia, könnyűzene, dráma: ~ 1,0 s
 opera: ~ 1,3 s
 kamarazene: ~ 1,4 s
 klasszikus szimfónia, concerto: ~ 1,6 s
 romantikus szimfónia: ~ 2,0 s
 kórus (zenekarral): ~ 2,3 s
A teremakusztika-módosító rendszerek al-

kalmazásának ez a legnagyobb előnye: egy egy-
szerű előadótermet egyetlen gombnyomással 
koncertteremmé alakíthatunk át, vagy színház-
teremből hangversenytermet varázsolhatunk. 
egy konkrét funkció ellátására tervezett helyi-
séget többfunkcióssá tehetünk, így egy telepü-
lés vagy város egyetlen létesítménnyel képes 
helyszínt adni különböző kulturális rendezvé-
nyeknek, ezzel is javítva működési feltételeit.

Anélkül, hogy a technikai részletekben elme-
rülnénk, a teremakusztika változtatására alap-
vetően két módszer létezik: a mechanikai és az 
elektroakusztikai.

A mechanikai változtatás már régóta alkal-
mazott, de igen költséges eljárás. Az elektro-
akusztikai módszer ezzel szemben meglévő 
intézményekben utólag is megvalósítható, vala-
mint a mechanikai verzióhoz képest elenyésző 
költségekkel bír. Az elektroakusztikai módszer 
további három alfajra osztható:

 inline (nonregeneratív) – a legtermészete-
sebb hangzást biztosítja

 non-inline (regeneratív)
 hibrid
Az elektroakusztikai módszernél számos fel-

tételről beszélhetünk:
 az alkalmazhatóság feltétele a jól csillapí-

tott terem,
 komoly akusztikai és elektroakusztikai tu-

dást igénylő szakértő tervezés szükséges, be-
vonva a belsőépítész és akusztikus tervezőket,

 alapfeltétel a prémiumkategóriás és táv-
vezérelhető hardver, ami többek között a teljes 
átviteli lánc nagyon alacsony zajszintjét jelenti,

 a rendszer beüzemelése rendkívül össze-
tett feladat, szoftveres és műszeres beállítást 
igényel, szorosan együttműködve a zenészek-
kel, rezidens együttessel, zenekarral.

A műszaki ismérveken túl azonban a legfonto-
sabb, hogy a teremakusztika-módosító rendsze-
rek számos előnyt jelentenek egy létesítménynek. 
egy termet többfunkcióssá tehetünk a segítsé-
gével úgy, hogy a használata, működtetése nem 
igényel szakképzett személyzetet, gyakorlatilag 
egyetlen gombnyomással átállítható a terem más 

funkcióra. továbbá a rendszerhez tartozó esz-
közök nemcsak a teremakusztika módosítására 
használhatók, hanem egyedi hangteret is létre-
hozhatunk velük: a játékteret kiterjeszthetjük a 
nézőtérre (kvázi egyedi hatáshang/effekt rend-
szer), ezzel akár interaktívvá téve az előadást, 
bevonva a nézőteret is az előadásba, vagy éppen 
teljes 3 dimenziós hangteret hozhatunk létre.

BALOgH gÉzA
INTERTON Group

mindenekelőtt szeretném megköszönni a 
lehetőséget és egyúttal gratulálni a színpAd 
magazinhoz, és személyesen szabó-jilek iván 
munkájához. Aki végigkísérte a magazin 10 
évfolyamát, tudja, milyen kitartó és fárad-
hatatlan munka kell ahhoz, hogy egy ennyire 
szerteágazó témákat összefogó, negyedévről 
negyedévre tartalmas és színvonalas újságot 
olvashassunk. Az egész szimpóziumra vissza-
tekintve is csak gratulálni tudok, a témavá-
lasztásoktól kezdve a szervezésen és a komoly 
résztvevőszámon át az előadók személyéig.

  IP alapú digitális hangátvitel rendszer


