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nem kétséges, hogy fantasztikusan izgalmas 
időket élünk. A színpadvilágítás fejlődése szo-
ros összefüggésben van a fényforrások fejlődé-
sével, így ha a fényforrások fejlődésében robba-
nás következik be, az szinte azonnal megjelenik 
a színpadvilágításban is.

hosszú évtizedekig a színpadvilágítási esz-
közök fejlődése lassú lépésekben haladt előre, 
nagyon kevés igazán innovatív fejlesztés jelent 
csak meg, és ezek a fejlesztések is alapvetően a 
jól bevált halogén és fémhalogén fényforrásokra 
épültek. ha valamelyikünk visszamenne a múlt 
század 50-es vagy 60-es éveibe, ott már ugyan-
olyan plan-convex- és fresnel-lencsés fényve-
tőkkel vagy profilfényvetőkkel találkozna, mint 
amilyeneket az ezredfordulón használtunk. 

A fényforrások fejlődése a XiX. és a XX. szá-
zadban egy-egy nagy forradalmat élt meg – két 
évszázad, két fényforrás-forradalom! első neki-
rugaszkodásra tekintsünk vissza az első nagy 
fényforrás-forradalomra.

1879-ben Edison bejegyeztette szabadalmát 
a szénszálas izzóra, melyet általánosan az iz-
zólámpa születési idejének tartunk. ha igazsá-
gosak akarunk lenni, akkor meg kell említsük, 
hogy azokban az években sok tudós és feltaláló 
dolgozott a működőképes elektromos izzó fej-
lesztésén, és sokan edisonhoz hasonló eredmé-
nyeket is elértek – elég, ha csak Swan, Lodigin, 
Starr, Welsbach, Nerst neveit említjük, de azok-
ban az időkben húsz felett volt azon feltalálók 
száma, akik valamilyen szabadalommal hozzá-
járultak az izzólámpa fejlődéséhez. nem szabad 
a sorból kihagynunk az egyesült izzólámpa és 
villamossági Rt. fejlesztőit, Just Sándort és Ha-
naman Ferencet sem, akiknek a volfrámszálas 
izzó feltalálását köszönhetjük – bár ezen szaba-
dalmuk bejegyzése már a XX. század első éveire 
esett. nos, néhány évvel edison szabadalmának 
bejegyzése után, 1881-ben a párizsi világkiállítás 
alatt már a párizsi Operában egy komoly ver-
seny indult, hogy lehetséges-e a villanyvilágítást 
jól és hatékonyan használni színházi körülmé-
nyek között, vagy sem? A sokszereplős tesztver-
seny, melynek izgalmairól az edison csapatában 
dolgozó magyar Fodor István is beszámolt, az 
izzólámpás világítás és egyben edison sikerével 
végződött.1 így aztán 1885-ben már a teljes pári-
zsi Opera villanyfényben tündökölt, de az akko-
riban megnyílt budapesti Opera is már vegyes, 
gáz-villany világítási rendszerrel nyitott meg. jól 
láthatjuk hát, hogy az elektromos fényforrások 

XiX. század végi forradalma szinte azonnal be-
gyűrűzött a színpadvilágításba.

kicsit másképpen alakult ez a XX. század má-
sodik felében, amikor a szilárdtest-fényforrás, a 
led elindult világhódító útjára, kirobbantva a 
második nagy fényforrás-forradalmat.

Rubin Braunstein már 1955-ben felfedezte 
a gallium–arzén-átmenet infravörös kibocsátá-
sát, mely az infravörös led-ek fejlesztését meg-
indíthatta. hét évnek kellett eltelnie, amíg Nick 
Holonyak 1962-ben megalkotta az első vörös 
színű világító diódát. ezt követően hamarosan 
már elkészültek a zöld és sárga led-ek is, de 
ezek kis fényteljesítményük miatt elsősorban 
még csak jelzésekre voltak felhasználhatók. ezt 
követően évtizedeknek kellet eltelnie, hogy egy 
újabb korszakalkotó felfedezés megindíthassa 
a led-ek világításra való felhasználhatóságát – 
ez pedig 1994-ben a kék led megalkotása volt, 
mely három japán tudós, Akaszaki, Amano, 
Nakamura nevéhez fűződik. érdemes megemlí-
teni, hogy ezen felfedezés jelentőségét és világ-
méretű hatását csak húsz évvel később ismer-
ték el – a három japán tudós 2014-ben kapott 
fizikai nobel-díjat e felfedezésükért.

lássuk azonban, hogy miért is volt korszak-
alkotó a kék led felfedezése, és volt forradalmi 
hatása a fényforrások és a világítástechnika 
fejlődésére.

természetes fényforrásunk, a nap, valamint 
mesterséges fényforrásaink is mind-mind fehér 
fényt állítanak elő, még ha színhőmérsékletük-
ben van is eltérés. Azaz bármilyen mesterséges 
fényforrást is készítünk, általában igyekszünk 
fehér fényt előállítani. nos, a kék led megal-
kotásáig nem volt lehetséges led-ekkel fehér 

fényű fényforrást készíteni. ezt követően azon-
ban két út is megnyílt a fehér fény előállításá-
hoz:

 az egyik az összeadó színkeverésen alapu-
ló vörös-zöld-kék színek vagy sárga-kék színek 
egymásba keverése, egymásra vetítése,

 a másik a fénycsöveknél már jól ismert hul-
lámhossz-transzformáció: azaz a kék (általában 
Uv) led fényét széles spektrumú sárgás fény-
porral a látható tartományba konvertáljuk, és a 
sárga-kék színeket keverjük.

tehát fontos látnunk, hogy a kék led meg-
alkotása megnyitotta az utat a fehér fény va-
lamilyen eljárással történő létrehozására, noha 
a led mint szilárdtest-fényforrás közvetlenül 
nem képes fehér fényt előállítani. A következő 
években a led-ek világításra való fejlesztése 
már robbanásszerű volt, egyre nagyobb fénytel-
jesítményt és egyre jobb fényhasznosítást értek 
el a fejlesztők. 

Az ezredfordulót követően a színpadvilá-
gításban is megjelentek a led-fényforrással 
működő fényvetők, bár kezdetben még csak 
az RGb színkeveréssel működő fényvetőkkel 
találkozhattunk, melyek effektvilágítási cé-
lokra voltak elsősorban alkalmasak, mivel jó 
színezést, de kevésbé szép fehér fényt voltak 
képesek előállítani. további fejlesztések kellet-
tek ahhoz, hogy megfelelő fényhasznosítású és 
egyre jobb színvisszaadású fehér led chipeket 
készíthessenek, így az ezeket használó eszkö-
zök csak 2007–2008-tól kezdtek megjelenni a 
színpadvilágításban. Az első fehér led-ek az 
RGb színkeverés kiegészítőjeként kerültek be-
építésre (RGbW), mivel az RGb színkeveréssel 
sajnos – az alapszínek nem tökéletes spektrális 
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Forradalom a színpadvilágításban

  Edison Budapesten Fodor István vendégeként 1911-ben. Balról jobbra: Fodor István, Edison, Francis Jehl

1 Dr. Horváth József: „A párizsi Operaház első villanyvilá-
gításának igaz története – és Edison magyarjai” SZÍNPAD 
2005. 1. szám, I. évf.
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eloszlása miatt – szép tiszta fehér fényt nem le-
hetett előállítani. A technológiák – elsősorban 
a fénypor-technológia – további fejlesztése 
tette lehetővé a nagy teljesítményű, sokchipes 
ún. led-modulok előállítását, melyek már akár 
kiváló színvisszaadással is rendelkezhettek. 
A 2010-es évektől ezek robbanásszerű elterje-
dése már a hagyományos színpadi fényvetők 
területét is kezdte meghódítani.

Milyen előnyei és hátrányai vannak a 
led-fényforrásoknak a „hagyományos” halogén 
fényforrásokkal szemben a színpad-világítási 
felhasználásban?

táblázatunkban piros színnel jelöltük az elő-
nyösebb jellemzőket. Már most látható, hogy a 
led-fényforrás a halogénizzóhoz képest több 
előnyösebb tulajdonsággal rendelkezik, melyek 
alkalmassá teszik a színpad-világítási felhasz-
nálásra.

egy jellemzőt nem tartalmaz a táblázat, ez pe-
dig az ár. Magának a fényforrásnak az ár-össze-
hasonlítása nem lehet mérvadó, hiszen a halogé-
nizzó és a hasonló fényáramú led-modul árában 
ma már nincs nagyságrendi különbség, ugyanak-
kor tudjuk, hogy a led működtetéséhez szüksé-
ges meghajtóelektronika, speciális hűtés és egyéb 
elektronikai védelmek ezen alapárkülönbséget 
jóval nagyobbá teszik. általánosságban azonban 
mégis elmondható, hogy ma már feltétlenül érde-
mes led-fényforrású fényvetőket is számításba 
venni, ha hagyományos színpad-világítási fényve-
tők beszerzésén gondolkodunk.

Gyakorlati oldalról összegezve tehát: mit ho-
zott nekünk az ezredforduló második – led-ala-

  A 2014-es Nobel-díjat jelentő kék LED-ek

  A párizsi Operaház, a Garnier Palota korabeli fényképen



Halogén izzólámpa LEd

meleg fehér szín (2800–3200 k) sokféle fehér szín + színes fényforrás

kiváló fényszabályozhatóság kiváló szabályozhatóság, gyors

kiváló színvisszaadás általában jó/kiváló színvisszaadás

közepes élettartam (300–1500 óra) igen magas élettartam (20 000+ óra)

rázkódásérzékeny rázkódásra érzéketlen

magas hőmérsékletet elviseli hőmérséklet-érzékeny

színezés kivonó színkeveréssel színezés összeadó színkeveréssel

szabványosított, könnyű cserélni még nem szabványosított

közepes fényhasznosítás (20–30 lm/W) kiváló fényhasznosítás (100–150 lm/W)

Halogén izzólámpa és LEd jellemzőinek összehasonlítása
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pú – világítási forradalma? Mit kapunk, mit vár-
hatunk el 2015-ben a led-alapú eszközeinktől?

 kiváló színezhetőséget, erős, dús színeket
 drágább, ugyanakkor sokoldalúbb, sok-

funkciójú eszközöket
 számos bonyolult elektronika az eszközök-

ben – több esetleges hibaforrás
 nincs fényforráscsere-igény, rendkívül 

hosszú fényforrás-élettartam – ugyanakkor 
hiba esetén nincs szabványosított cserefény-
forrás (csak a gyártó tud cserét adni)

 a megnövekedett hűtési igény miatt eset-
leg többlet-ventilátorzaj

 jelentős energiacsökkenés, cO2-kibocsá-
tás csökkenése

 gyors fényforrásfejlődés, emiatt gyorsabb 
technikai amortizáció

végezetül még egy gondolat a led-forrada-
lomhoz. Az izzólámpa forradalma és színházi 
elterjedése jól használható fényvetőcsaládokat 
alakított ki a hozzájuk tartozó elnevezésekkel 
– pl. pc-lencsés fényvető, fresnel-lencsés fény-
vető, profilfényvető stb. Ma már jól látható, 

hogy a led-forradalom ebben is változást hoz, 
biztosan átalakulnak az eszközeink elnevezé-
sei, és új kifejezések is megjelennek. Ma már 
egészen elfogadott kifejezés pl. a „wash” fény-
vető, mely leginkább a pc- és fresnel-lencsés 
fényvetők fényminőségéhez hasonlít. A  „spot” 
kifejezés pedig a profilfényvetőt jelenti, és úgy 
tűnik, hogy az angol elnevezés hosszú távon itt 
is meg fog ragadni. számomra nem meglepő, 
bár sajnálom, hogy a színpadvilágítás sem tud 
az angolszász terminológia-úthengernek ellen-
állni. Ugyanakkor be kell lássuk, hogy korábbi 
szakszavaink is sokszor kívülről jöttek, hiszen 
Fresnel francia fizikus volt, a plano-convex ki-
fejezés pedig latin eredetű…

előadásom végén gratulálni szeretnék a 
színpAd újság minden munkatársának 10 
éves jubileumuk alkalmából, és remélem, hogy 
a led-forradalom újabb fejezeteit élvezettel ol-
vashatjuk az újság hasábjain a következő évek-
ben is.
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  A színpadvilágítási LED forradalom kezdete – LED-panel és csereoptikák 2006-ból
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