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 ha a vetítést úgy definiáljuk, hogy „egy test 
ábrázolása egy felületen”, akkor már platón 
barlanghasonlatának árnyképeit is meg kell 
említeni (kb. i.e. 400). A megkötözött emberek 
a barlangfalnak csak egy bizonyos felületét lát-
ták. Az emberek mögött lobogó láng volt, és egy 
fal, amelyen tárgyakat és szobrokat szállítottak. 
A  folyamatokat a barlanglakók csak a barlang 
falára vetődő árnyék által érzékelhették. (1. ábra)

Míg platónnál a filozófiai aspektus és elmél-
kedésének a felismerése állt a középpontban 
(minden érzékelhető dolog csupán tökéletlen 
képmás és ezáltal megkérdőjelezhető), addig 
az ilyen jellegű illúziókeltő művészetek és érzé-
ki megtévesztések elterjedtek a vásárokban és 
piacokon, és a varázslók is használták ezeket. 
árnyjátékkal a színházakban is korán elkáp-
ráztatták a közönséget. Már a középkorban a 
távol-keleti országokban szórakoztató hagyo-
mányként tartották számon az árnyjáték-előa-
dásokat, és ez máig így van.

A késői középkorban is gyakran lehet ta-
lálkozni a projekcióra vonatkozó utalásokkal. 
Geoffrey chaucer a Canterbury mesékben (1390 
körül) például varázslókat említ, akik orosz-
lánokat, virágokat és kastélyokat jelenítenek 
meg, majd tüntetnek el. 

feltételezhető, hogy további három évszázad 
után, amikor a világi és egyházi erők küzdöttek 
egymással a hatalomért, a felvilágosodás évszá-

zada és a 30 éves háború szenvedéseit követően 
egy egyházi ember, Athanasius kircher jezsuita 
pap (1602–1680) számít az első vetítőgép felta-
lálójának. A laterna magica az egyház szándékait 
népszerűsítette. A mennyországról és a pokolról 
alkotott képek a hívőket voltak hivatottak nevel-
ni és a helyes, istennek tetsző útra visszaterelni. 
történetírás szerint további személyek jöhetnek 
szóba annak függvényében, hogy hogyan defini-
áljuk a dolgot. A példa kedvéért itt csak két nevet 

említünk meg: johannes de fontana (1395–1455) 
és christiaan huygens (1629–1695). Azonban 
kircher volt az első, aki tudományos jegyzete-
ket dokumentált, és az Ars magna lucis et umbrae 
(„A fény és árnyék nagy művészete”) című nagy 
művében publikálta is azokat. (2. ábra)

nemsokára ez a készülék a szórakoztatást 
kezdte szolgálni, és bevonult a városokban 
rendezett piacokra, vásárokba. Realista, színes 
képekkel megfestett kis üveglapokat helyeztek 
egy fényforrás elé, majd egy gyűjtőlencsével egy 
fehér kendőre vetítették. Az utazók meséltek a 
felfedező útjaikról, és a laterna magica a vásárok 
attrakciójává vált. Az akkori lakosság számára ez 
volt az első lehetőség, hogy távoli országok kul-
túráját és tájait képek segítségével ismerjék meg. 

A fényforrás egy gyertya volt, majd később 
egy olajlámpa a doboz belsejében. vetítőfelü-
letként falakat, kendőket vagy füstöt használ-
tak. különösen az alakok ködre történő vetítése 
eredményezett misztikus, szellemszerű hangu-
latot. Az évtizedek során az alkalmazott fény-
forrás követte a fényforrások fejlődését. A la-
terna magica széles körben elterjedt vetítőgép 
volt a 17. és 20. század között, amíg a diavetítő 
fel nem váltotta. A festett üveglapokat az idő 
során ezüsttel bevont fotólemezek váltották fel, 
majd a 35 mm-es filmmel az első kisméretű diák 
következtek. Az első kisképprojektor, 80  mm 
lencsetávolsággal és 100  wattos lámpával, 
1926-tól volt kapható a piacon a leitz cég ter-
mékeként. (3. ábra)

A SZíNHÁZI VETíTÉSTECHNIKA

A vetítések és az illúziók világa
(Színház)történeti utazás

Operafólia, ez egy gyakran használt kifejezés a színház és a médiák világában, ha vetítéstechnikáról van szó, és a szakem-
berek reflexióról, transzmisszióról vagy ANSI lumenről beszélgetnek. De a vetítés története nem csak az ötvenes években 
kezdődik, amikor a Gerriets az Opera National de Paris kérésére kifejlesztette az OPERA® fóliát.

  1. ábra: Képi ábrázolás Platón barlanghasonlatából Forrás: Pixgood, ALLEGORY OF THE CAVE

  2. ábra: Laterna magica az aulendorfi kastélymú-
zeumban Fotó: Andreas Praefcke

  3. ábra: Kisképprojektor Uleja 1926–1931. Forrás: 
http://pradoseum.eu/Uleja.html



A digitalizálással – ami az 1990-es évektől 
hatalmas fellendülésen ment át – egy újabb 
műszaki mérföldkő került a fejlődésbe. Míg 
1993-ban a világ információs kapacitásának 
csak 3%-a, addig 2007-ben már 94%-a volt di-
gitalizálva. A projekciós és filmtechnológiában 
először 2002-ben alkották meg a digitális film 
és vetítés sztenderdjeit a Digital Cinema Initia-
tives megalapításával. 

A ma használt mozi és színházi vetítők – a 
vetítővászon területétől függően – elérik akár 
a 40  000 Ansi lument is. ezzel a projekto-
rok fényereje elképesztő mértékben nőtt meg. 

A digitalizálás segítségével a képek élesebbnek 
tűnnek, de sápadtabbnak is. ez a fejlődési szint 
a vetítővászon-gyártókat is műszaki kihívás elé 
állítja. Míg néhány évvel ezelőtt a magas gainté-
nyező volt mindenek mércéje, addig ma a néző-
pont és a színhűség, ill. a színspektrum 400-tól 
egészen 700 nanométerig terjedő pontos meg-
jelenítése, valamint a soft-edge-alkalmazha-
tóság képezik a lényegi döntési kritériumokat. 
(4. ábra)

de a fejlődés nem áll meg. A jövő: a három-
dimenziós és holografikus vetítések – ezek már 
ígéretes kezdeményezések. bárhová is vezesse-

nek a további fejlesztések, bármilyen hatással 
legyenek ezek a színházi játékra – a jövőben is 
készen állunk minden előadás igényét kielégí-
teni.
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  4. ábra: Soft-edge vetítés, Messegelände Wien – a Telekom Austria megbízásából

Fotó: meDiAsolutioN verANstAltuNgstechNiK


