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I. Bevezetés 

 
„a kreatív iparág olyan „ágazat, amely a kultúrát 

használja alapanyagként (input), és kulturális 

dimenzióval bír, jóllehet az általa előállított eredmény 

(output) gyakran funkcionális.”1 A színházra vetítve a 

művészi látvány, a díszlet, a világítás, és a hangzás 

megvalósítása technikai eszközökkel. 

 

Miért éppen a fény? 

 

Az emberi történelem során először élünk olyan időszakban, amikor fontosnak 

érezzük, hogy minél több dologhoz értsünk, minél univerzálisabbak legyünk. Úgy 

érezzük, már nem elég ha egy ember csak egyetlen szakmához ért. Mindig nyitottnak 

kell lennünk új dolgokra, hiszen nem tudhatjuk, hogy az életünk hátralévő részében 

mikor lesz szükségünk rájuk. 

Ilyen érzésekkel megtöltve fogtam neki az első olyan munkámhoz, amely a 

színpadi világítással, vagyis a fénnyel volt kapcsolatos. Régóta érdekelt, vajon mi zajlik 

a ’backstage’-ben, és hogyan valósítanak meg olyan dolgokat, melyekbe táncosként 

még nem volt betekintésem. Egészen 2013 márciusáig nem is volt ilyenre lehetőségem. 

A Budapest Kortárstánc Főiskola második évfolyamos hallgatójaként adódott rá 

alkalmam, én pedig éltem is a lehetőséggel. A MU Színházban rendezték meg a 

Budapest Tánciskola estjét, Új Táncok/12 – Veletek
2
  címmel, ami nagyon élvezetes 

volt, hiszen rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Az ottani technikusok mindenben nagyon 

segítőkészek voltak. Ezután még többre vágytam, minél jobban el akartam merülni a 

részletekben. A következő alkalom szintén a Budapest Tánciskola estje volt. Újra éltem 

a lehetőséggel, és a Jó Veletek
3
című darabbal, ami az előbbinek a továbbgondolása, már 

                                                           
1
 Európai Bizottság 2012. évi közleményé, COM (2012)0537, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0357_HU.html#_part2_def1, Letöltés 

ideje: 2020.04.02. 

2
 2013. március 22-23. A Budapest Tánciskola estje – MU színház 

3
 2013. május 22-23. A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0357_HU.html#_part2_def1


4 
 

túl is voltam a következő előadáson. Ekkor már elkészíthettem az első fénytervemet, 

részt vehettem a színpad beépítésében, és minden olyan egyéb munkafolyamatban, 

amelyben táncosként nem lehetett volna részem. Őszintén megvallva, egyáltalán nem 

gondoltam, hogy ennyi munkát, tudást és koncentrációt igényel ez a szakma. 

Fénytervező. Első hallásra nem tűnik nagy ördöngösségnek, de ha a mélyére ásunk, 

kiderül, hogy nem annyira egyszerű szakma, mint ahogy azt elképzeltük. Szerencsémre 

sikerült elmélyednem a témában, és a főiskolai tanulmányaim után máris lehetőséget 

kaptam új előadások bevilágítására. Persze táncosként. Felvételt nyertem a Miskolci 

Balett társulatba, ahol már a második táncelőadásunknak én készíthettem el a 

fénytervét.
4
 Az évek során sok energiát fektettem a képességeim fejlesztésébe. Több 

lehetőséget kaptam és ezáltal rengeteg tapasztalatot szereztem táncosként és 

fénytervezőként. Jó pár előadás világítását megterveztem itt, melyek közül szeretném 

kiemelni a Casablanca
5
, az Álom luxuskivitelben

6
, és az Üvöltő szelek

7
 produkciónkat, 

melyekben főszerepet is táncoltam. Ez utóbbit tartom az eddigi legjobb munkámnak. 

Ebben a darabban már érezhető a rutin, és az alaposabb szakmai ismeret. Felmerülhet a 

kérdés, hogy miért nevezem magam világítástervezőnek? Elvégeztem egy 

világítástervező képzést. A professzionális és tapasztalt oktatóknak köszönhetően, 

nagyon sok olyan elméleti, és gyakorlati tapasztalatot szereztem, amit táncművészként 

is kamatoztathatok. 

 E tapasztalatok, és érzések vezettek arra, hogy néhány kérdésre választ keressek. 

Milyen szerepe van egy fénytervezőnek egy táncelőadás felépítésében? Hogyan épül fel 

egy fényterv? Hogy tudok egyszerre táncművészként, és fénytervezőként helytállni? 

Milyen színpadi élményeim vannak?  

                                                           
4
 2016. Március 6. 19:00 Miskolci Nemzeti Színház – Játékszín https://mnsz.hu/eloadasok/single/481 

5
 2017. Október 20. 19:00 Miskolci Nemzeti Színház – Kamara színház 

https://mnsz.hu/eloadasok/single/649 

6
 2018. Október 19. 19:00 Miskolci Nemzeti Színház – Kamara színház 

https://mnsz.hu/eloadasok/single/738 

7
 2019. Október 18. 19:00 Miskolci Nemzeti Színház – Kamara színház 

https://mnsz.hu/eloadasok/single/828 

https://mnsz.hu/eloadasok/single/481
https://mnsz.hu/eloadasok/single/649
https://mnsz.hu/eloadasok/single/738
https://mnsz.hu/eloadasok/single/828
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Nagyon könnyű megfeledkezni arról, mennyire fontos a világítás egy előadásban, 

pedig nem csak hozzátartozik, hanem tökéletesít minden színpadi alkotást. Ezért is 

fogott meg ez a téma. Szakdolgozatomban ezt a témát fogom alaposabban körüljárni. 

Úgy gondolom, hogy ez a dolgozat útmutatóként fog szolgálni azoknak, akik a 

közeljövőben hasonló beosztásokban szeretnének munkát vállalni.  
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II. Legfontosabb tudnivalók a fényről 

II/1.  Mi a fény? 

A fény az elektromágneses sugárzás szemünk által érzékelhető hányada. Az 

úgynevezett látható tartomány 380 nm-től 780 nm-ig terjed, ezen belül az agyunk a 

hullámhossztól függően képes a sugárzást fényérzetté alakítani. Ez a két szám az 

elektromágneses spektrum nagyon kis részét fedi le. A képen jól látható, hogy melyik az 

a kis intervallum, amit az emberi szem érzékelni tud. A tartomány nagysága 

élőlényenként változik: érzékletes példa erre, hogy a sasok az ibolyán túli spektrumban 

is képesek tájékozódni. 

 

II/2. A színházi fény használatának rövid története Európában. 

Ebben a fejezetben Pelyhe János: Fénytechnika a színháztörténetben című 

előadásának alapján készítettem történeti összefoglalót.
8
 

Az ókortól egészen a XIX. századig nem igazán beszélünk a fény művészi 

felhasználásáról. Az ókorban, és a keresztény középkorban a fény az Isteni 

mindenhatóságot testesítette meg. Esztétikai funkciója nem volt. Később, a reneszánsz 

korszak színházépületeiben már alkalmaztak különböző technikai újításokat. Sikeres 

kísérletek születtek a kor fejlettségi szintjének megfelelő fényforrások színezésére, 

elsötétítésére, vagy a nézőtér sötétbe borítására, amelytől a néző sokkal jobban 

átérezhette az előadás drámáját. de a fény művészi használatát, tervezését egyáltalán 

nem tartották fontosnak.A nagy áttörésre egészen a XIX. századig kellett várni.  

                                                           
8
 Világítástechnikus – OKJ képzés 2019-2020. 

(Képek jegyzéke. 1. kép) 
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A XIX. században megtörtént iparosodásnak köszönhetően atechnológia soha nem 

látott tempóban kezdett fejlődni. Először az 1817-ben feltalált gázvilágítás, később 

pedig az elektromos fény vette át a főszerepet a színházi világításban. A fejlődésének 

köszönhetően minden kívánt hatás létrehozható volt pusztán a világítás által. Az 

előrelépésnek köszönhetően a gázvilágítás hatására, egy sokkal erősebb, hidegebb, 

folyamatos fényszínt tudtak előállítani, viszont a működtetése bonyolult rendszert 

igényelt. Ehhez a korszakhoz köthető minden idők egyik legsúlyosabb színház tüze, ami 

1881. december 8-án következett be. A bécsi Ring színházban az egyik gázlángokat 

tároló szekrényt tartó kötél meggyulladt, amitől a véletlenül nyitva felejtett csapból 

kiáramló gáz berobbant. A tűz hatására az egész színház leégett, és több mint 

négyszázan vesztették életüket. Ez után az eset után vált kötelezővé a színházakban a 

vasfüggöny használata. 

A következő áttörést a szénszálas izzók (1879), majd 26 évvel később (1905) a 

wolfram szálas izzók jelentették. Az előbbit 1881–ben mutatták be a müncheni 

Elektromosság Kiállításon, majd 1885-ben már használták is, az ugyanebben a városban 

működő Residenztheaterben. Magyarországon először 1895-ben használták az 

Operaházban.  Az izzók fejlődésének köszönhetően új lámpatesteket és fényvető 

típusokat fejlesztettek ki. Ezeknek a fényforrásoknak hatalmas előnyük volt, hogy nem 

voltak tűzveszélyesek, stabil, erős fényt biztosítottak, és a hozzá szükséges elektromos 

hálózat könnyen kiépíthető volt. Az izzókhoz társított fényvetőkkel pedig új ajtók 

nyíltak meg a fénytervezés történetében. A fénysugár formája és szöge állítható lett, a 

fény színezhető, és az erőssége feszültséggel szabályozható lett. A fény erősségének 

változtatása a XX. században vált fontossá. Az előbb felsorolt technológiák 

elérhetőségével a színházi világosítók fokozatosan és egyre inkább képesek voltak 

megváltoztatni az expresszív vizuális effektusok jellemzőit. Így már megvalósíthatták a 

saját ötleteiket a színpadon, hogy növeljék a fénynek a nézők élményeire gyakorolt 

hatását. Képesek lettek befolyásolni a néző észlelését, érzését és értelmezését az előadás 

során. A színházaknak szükségük lett ezeknek az embereknek a foglalkoztatására, és 

ennek eredményeként létrejött egy új szakma, amely a fénytervező nevet kapta. 

Az elektromos világítás megjelenése új teret nyitott a XIX. és XX. század díszlet-, 

és világítás tervezésében. Ezeknek a századoknak a meghatározó képviselői Adolphe 

Appia (1862 – 1928), Edward Gordon Craig (1872 – 1966), és Mariano Fortuny (1871 – 

1949) voltak. 
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Clair de Lune díszlete, 1909 

(Képek jegyzéke. 2. kép) 

Adolphe Appia munkássága bayreuthi Wagner fesztivál keretein belül kezdődött, 

ahol díszleteket készített Wagner operáihoz. 1911-től Émile Jaques-Dalcroze 

iskolájában tanított, aki tánctörténeti szempontból is nagyon meghatározó alak volt. 

Appia elutasította a kétdimenziós festett 

díszlettervezést, amit azzal indokolt, hogy a színész 

is háromdimenziós, amelyhez a díszletnek 

alkalmazkodni kell. Ezt kiegészíti a fény, mely a 

világosság, árnyék, sötétség váltakozásával a 

színészt plasztikussá teszi a térben. A fénnyel 

felerősíthető a szereplő arca, melytől sokkal 

kifejezőbb lesz, és ez nagymértékben növeli a 

drámai érzelmek skáláját, így fokozva a hatást. A fény és a szereplő viszonya is 

kölcsönhatásban van, hiszen a fény nagyban hozzásegíti a színészt a belső átélés 

atmoszférájának létrehozásában. Appia úgy gondolta, hogy a színház a valóság 

magasabbrendűségét teremti meg, ami a testek, a fény, a tér és a zene harmóniájának 

köszönhetően valósul meg. Úgy gondolta, hogy minden előadásnak megvan a maga 

ideje és tere, ami megismételhetetlen, és hogy minden színházi előadás csupán a saját 

belső törvényeinek engedelmeskedik. Táncművészként sokszor vettem részt 

improvizációs esteken, amiről én is úgy gondolom, hogy mindig egyedi és 

megismételhetetlen. A táncosok, a tér, az idő, a fény és a zene olyan közös halmazt 

hoznak létre, aminek pontos reprodukálása sosem lehetséges. 

Edward Gordon Craig színésznek tanult, és színészként is dolgozott egészen 25 

éves koráig. A rendkívül sikeres karrierjét feladta, mert nem tudott azonosulni a 

színtérrel. Ráeszmélt, arra, hogy a színpad az idők során az irodalom alárendeltje lett. 

Feltűnt neki, hogy a színpad egy olyan valósághoz van láncolva, amihez a színpadnak 

semmi köze nincs. Egy önálló művészeti ág, ami rátelepedett a színházra, és vászonra 

vitt várkastélyként, vagy erdőként uralkodik a színpad felett. A festőművészetre gondolt. 

Azt szerette volna, hogy a festészet vesse alá magát a színpadnak. Megálmodott egy új 

teret, ahol nem egy színész, festő, vagy költő áll a pódiumon, hanem egy olyan valaki, 

aki egyesíti egy személyben a produkció összes elemét. Előadásaiból minden 

fényvisszaverésre alkalmas tárgyat eltávolított. A festett falakat, díszleteket is végleg 

kitiltotta. A háttérfüggönyt egy anyagcsíkra váltotta, ami alul sötétkék, majd felül lilába 

váltott át. Ezzel a végtelen távolság érzetét keltette. A világításban is változtatásokat 
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Hamlet látványterv, 1910 

(Képek jegyzéke. 3. kép) 

eszközölt. A rivaldafényeket és az oldalfényeket 

nem a megszokott helyükön használta, hanem a 

színpad felső részében helyezte el. A technológiai 

fejlettségnek köszönhetően az összes fényvető 

eszközt egy elektromosan vezérelhető pultról 

kezelte. A fényt tükörfelületek segítségével 

színezte, ezáltal új látásmód alakult ki a nézők 

szemében. Előadásaiban a fénykompozíció már 

önmagában kreatív elemmé vált. Erősen 

koncentrált és kifejező világítást használt, melyet 

köddel egészített ki, így valósághű és irányított 

fényt hozott létre, ami ismeretlen volt a korabeli 

színházba járó ember számára. 

Mariano Fortuny a bayreuthi színháznál szerzett tapasztalatai révén vált 

feltalálóvá, rendezővé, díszlet- és fénytervezővé. Kísérleteinek az eredménye volt, hogy 

rájött, hogy a különféle felületek fényének visszaverése, megváltoztathatja a fény színét, 

intenzitását és egyéb tulajdonságait. Arra a következtetésre jutott, hogy nem a fény 

mennyisége, hanem a fény minősége számít fontosabbnak. Előnyben részesítette a 

veszélyes és nehezebben kezelhető széníves lámpát az izzólámpával szemben, mely 

utóbbit túlságosan vörösesnek ítélt. Az ívlámpák által világított meg piros, sárga és kék 

színű anyagcsíkokat, melyeket igény szerint lehetett a fény elé helyezni. Mechanikus 

lezáró szerkezetet talált fel, melynek a bezárása teljes elsötétítést biztosított. Az első 

színház, ahol Fortuny állította össze a teljes világítási rendszert, az a berlini Deutsche 

Oper volt. 

A XX. század második felében a számítástechnika, a digitalizálás és a 

számítógépes vezérlési rendszerek vették át a fő szerepet, amit további újítások követtek 

(pl. LED, lézer). Az ágazat a mai napig fejlesztés alatt áll, mely által folyamatosan 

tökéletesednek az optikai rendszerek, csökkennek a méretek. A modern színpadvilágítás 

elérte végső célját, ami sem több, sem kevesebb, mint az a látvány, amit az alkotó 

eltervez, létre is hozható. 
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II/3. A színpadvilágítási eszközök rövid ismertetése 

A fény a világegyetem kialakulása óta jelen van. Legfőbb fényforrásunk a Nap, 

melynek fénye az emberek életének része volt a kezdetektől. Nagyon fontos szerepet 

töltött be az életükben, hiszen minden cselekedetük a fénytől függött. Később a 

színházak kialakulásával ez a szerep ugyanúgy megmaradt, azonban teljesen átalakult. 

Az emberek szórakoztatására, lenyűgözésére, megtévesztésére, illetve bizonyos 

szituációk eljátszására hívatott. Később idővel és rengeteg munkával kialakultak a mai 

mesterséges fényforrások, melyek arra hivatottak, hogy megállás nélkül, munkaórák 

százain át sugározzák nekünk azt a fényt, amitől nézőként akár a naprendszer 

kialakulásánál érezhetjük magunkat.  

 

Fényforrások jellemzői 

 Úgy gondolom, hogy ami alkotóként nagyon fontos lehet számunkra, az a 

fényforrások színhőmérséklete, fényszíne, és a színvisszaadása.  
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Színhőmérséklet 

A fény színe egy hőmérséklettel jellemezhető, melyet a fényforrás határoz meg. 

Hagyományos lámpánál az izzószál izzásából keletkezik a fény, ezért ott a 

színhőmérséklet megegyezik az izzószál hőmérsékletével. A színhőmérséklet 

növekedésével a fény vörös összetevői csökkennek, míg kék összetevői emelkednek, 

tehát minél magasabb a fény színhőmérséklete, annál kékebb, és minél alacsonyabb, 

annál sárgább lesz a színe.Max Planck (1858 – 1947) német fizikus rendszerezte a fény 

színe és a sugárzása közti összefüggést. Ennek a munkának az eredménye a Planck-

görbe. A színhőmérséklet egysége a Kelvin, jele K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Színhőmérsékleti skála 

(Képek jegyzéke. 4. kép) 

 

Planck-görbe 

(Képek jegyzéke. 5. kép) 
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Fényszín 

„A fényszín a fényforrás által kibocsátott fény melegségét vagy hidegségét 

jellemző valódi szín, melyet Kelvinben kifejezett színhőmérséklettel jellemeznek.”
9
 

A fényszínt a színhőmérséklete adja meg és három csoportra osztható: Meleg fehér, 

semleges fehér, és hideg fehér. Általában a meleg fehéret a tűzzel, izzással párosítják, 

míg a hideg fehéret a jéggel és a vízzel. A koncentrációra is teljesen más befolyással 

vannak. A meleg fénynek nyugtató, míg a hidegnek koncentráció javító hatása van a 

szervezetre. 

 

 

 

 

 

(Képek jegyzéke. 6. kép) 

Színvisszaadás  

„Ha egy tárgyat fehér fénnyel világítunk meg, a tárgy a ráeső fényből a színek egy 

részét elnyeli, másik részét pedig visszaveri. A tárgy színe tehát két dologtól függ: 

egyrészt milyen összetételű, milyen minőségű a fényforrásból érkező fény, másrészt 

milyen a tárgynak a fényvisszaverő tulajdonsága. A tárgyak színe tehát alapvetően függ 

a megvilágító fényforrástól. A fényforrás színvisszaadási tényezője azt mutatja meg, 

hogy a fényforrással megvilágított színminták színe mennyire változik meg egy 

referencia megvilágításhoz képest. Meleg fehér fényforrások esetében ez a referencia 

fényforrás az izzólámpa.”
10

 Ennek a változásnak a mértékét a színvisszaadási indexszel 

vagy más néven CRI (Color Rendering Index) -vel jelölik. 

  

                                                           
9
 Fényforrások (jegyzet), Pelyhe és Társa Kft.,https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-

fenyforrasok/6. oldal, Letöltés ideje: 2020.04.18. 

10
 Forrás: https://www.vled.hu/blog/mit-jelent-a-szinvisszaadas Megnyitás ideje: 2020-04-25 

 

https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-fenyforrasok/
https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-fenyforrasok/
https://www.vled.hu/blog/mit-jelent-a-szinvisszaadas
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A színházakban használt fényforrások típusai 

 

 

Halogén izzók 

 

- Az izzószál hőmérséklete 2800-3200 kelvin közé esik. 

- Alacsony költségű. 

- Kitűnő színvisszaadás. 

- 100%-ig szabályozható. 

- Több konstrukcióban kapható: Két oldalon fejelt, egy oldalon fejelt, PAR 

- Teljesítménye 200W-tól egészen 10kW-ig terjedhet. 

 

Fémhalogén izzók 

 

- Az ívkisülés: Felhevített elektródok, és az ennek köszönhető elektronok áramlás, 

gázokkal való találkozásának a reakciója. 

- Gyújtó egység használata szükséges 

- Kitűnő színvisszaadás 

- Hőmérséklete 4500-8000 kelvin közé tevődik 

- 100%-ig mechanikus eszközzel szabályozható 

- Magasabb hatásfok 

- Teljesítménye 200W-tól 24 kW-ig terjedhet 

- Élettartama: 1000-3000 óra 

 

LED (Light Emitting Diode) 

- Félvezető alapú eszköz, amely elektromos áram hatására fényt bocsájt ki. 

- Alacsony fogyasztás 

- Hosszú élettartam: 30-40 ezer óra 

- Költséges előállítás 

- Magas hatásfok 

- Problémás szabályozás 
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PC lencsés fényvető 

(Képek jegyzéke. 7. kép) 

 

Profil fényvető 

(Képek jegyzéke. 9. kép) 

A színházakban használt fényvetők rövid ismertetése 

 

A következő sorokban megemlített gépek a színházi világítás legalapvetőbb 

eszközei. Könnyű szerkezeténekés könnyű szervízelhetőségének köszönhetően, szinte 

minden teátrumban szeretettel használják. A fényvető gömbszelet tükröt és egy 

síkdomború lencsét tartalmaz. A fényvetőben az izzó-

tükör egység együttesen mozgatható a fényvető elejébe 

épített lencséhez viszonyítva, így a gép fényvetési szöge 

széles tartományban változtatható.  

A plan-konvex (PC) lencsével ellátott gépekkel 

éles, vagy elmosott szélű lágy, homogén fényeket 

vetíthetünk. A lámpatestre szerelt terelőlemezek 

használata lehetővé teszi a különböző szögű területek 

megvilágítását is. Általában 500W – 2500W – os 

teljesítményű halogén izzókkal használják.  

A fresnel lencsés fényvető felépítése ugyanolyan, 

mint a PC -nek, kivéve a lencsét. A lencse törőfelületébe 

vágott koncentrikus körök segítségével lényegesebben 

megnőtt a lencse felülete, viszont a súlya nem. Így a 

vetített kör még lágyabb szélekkel rendelkezik, viszont a 

fényszóródás mértéke nő, melyeket az előbb említett 

terelőajtókkal könnyen orvosolhatunk. 

 A profil fényvetőkhöz már sokkal bonyolultabb 

optikai rendszer tartozik. A gyűjtőlencséken kívül 

változtatható fókuszú zoom vetítőlencsék is bekerültek a 

lámpatestbe. Ezekkel a lámpákkal már éles szélű köröket 

vetíthetünk a földre, melyeket bármilyen helyzetből 

zoomolhatunk egy pontra. A fényvágó lemezek (kések) 

használatával háromszögeket, négyszögeket világíthatunk. 

Alkalmazhatunk gobókat vagy íriszeket is. Az előbbi a 

fény útjába helyezett fémlapra vágott ábra, az utóbbi pedig 

egy mechanikai szerkezet, ami a kör szűkítésére, vagy 

nagyobbítására szolgál. Az említett tulajdonságok 

 

Fresnel lencsés fényvető 

(Képek jegyzéke. 8. kép) 
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Derítő lámpa 

(Képek jegyzéke. 10. kép) 

 

 

Intelligens fényvetők 

(Képek jegyzéke. 11. kép) 

segítségével, sokkal részletesebben, és realisztikusabban tudunk világítani. 

Teljesítményében 300W-tól, egészen 2500W-ig léteznek. 

A derítő lámpákat egyenletes, homogén 

megvilágítására használják. Használnak szimmetrikus, és 

asszimmetrikus tükrű változatokat. A rivalda egyenletes 

kivilágításához az előbbit, míg a színpad hátsó felében a 

díszlet, vagy a háttér megvilágításához az utóbbit, mivel az 

asszimmetrikus tükrök használatával a fény közvetlenül a 

megvilágítandó felületre irányul. 

Az intelligens fényvetők feltalálásával jelentősen 

megváltoztak a színpadi világítás alapjai. Nagyon sok munkát, és időt megtakaríthatunk 

ezek megfelelő használatával. Az állításához nem kell manuálisan hozzányúlni, 

mindössze egy hozzáértő személyre van szükség, aki a vezérlő pultról mindent 

irányítani tud. A mérnökök egy intelligens lámpába képesek voltak a hagyományos 

fényvetők összes mechanikai, tulajdonságát belesűríteni. A legtöbb típusnál a beépített 

egységek a következők: dimmer, 

stroboscope, színkeverés, írisz, gobók, 

prizmák, zoom optika. Néhány 

berendezés beépített, elektromos jellel 

vezérelhető, fényvágó késekkel is 

rendelkezik. Eleinte nagy hátránya volt 

az eszköz mozgásából, és hűtéséből 

fakadó zaj, ami bizonyos előadásoknál 

nagyon zavaró volt. De rövid idő 

elteltével a tervezők ezt is orvosolni 

tudták. 
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III. Színházi formák, amikben dolgoztam 

 A világon szerencsére rengeteg színház működik, és ebből fakadóan nagyon 

sokféleképpen tipizálhatjuk őket. Megkülönböztethetjük gazdasági forma, játszási 

forma, műfaj, társulat és még sok más tényező alapján. Ehhez a sokszínűséghez nekünk, 

szakembereknek is mindig alkalmazkodnunk kell. Tiszteletben kell tartanunk minden 

színház működési protokollját. Máshogy dolgoznak egy táncszínházi előadásokra 

specializálódott befogadó színházban, mint egy több darabot folyamatosan műsoron 

tartó repertoár színházban, ezért nagyon fontos az előre informálódás. A színházterem 

műszaki adatai, áramkörök kiosztása, és a rendelkezésünkre álló lámpapark mind fontos 

tényezők, melyekkel a munka megkezdése előtt számolnunk kell. Minden teátrumban 

nagyon fontos hierarchikus rendszer működik, amit mindenki tiszteletben tart, de 

mindig fel kell készülnünk arra, hogy egy pillanat alatt változtatni tudjunk az eredeti 

koncepciónkon. 

  

III/1. Repertoár színház 

 Minden olyan intézményt, ami nem egy színpadi mű folyamatos, blokkosított 

előadásaiból áll, hanem több színdarab egymást váltva kerül a pódiumra, azt repertoár 

színháznak hívják. Műfaját tekintve is lehet nagyon változatos a műsor. Az egyik nap 

opera, a következő nap próza, a harmadik nap pedig balett előadás is kerülhet a nézők 

elé. Nyílván célja a sokszínűség, és minden színházi műfaj iránt érdeklődő néző 

igényeinek a kielégítése. Ez elég pozitív dolog, hiszen a társadalom minden rétegének 

tudnak megfelelő kulturális műsort szolgáltatni. A gyerekektől egészen az idősebb 

korúakig. Ehhez a működéséhez minden nap újra kell építeni a színpadot, ami 

természetesen a színpadi fényvetőkre is vonatkozik. Minden előadásnak egyedi 

fényterve van. Egyedi fényekkel, speciális effektekkel. Személyesen előfordult már 

velem, hogy minden műszaki adat, és a lámpapark teljes listájának a tudatában 

készítettem egy olyan fénytervet, amit nem lehetett a színpadon kivitelezni. Nem a 

koncepció bonyolultsága vagy a technikai lehetőségek korlátai okoztak gondot. A 

fennakadás okozója egyszerűen az időhiány volt. Egy délelőtti, vagy egy kora délutáni 

előadás után nincs idő arra, hogy a teljes díszletcsere után, amit munkafényben 

végeznek a díszítők, még a világosítók az egész lámpaparkot is átállítsák. Mert hát mit 

csináltam én? Az összes gépet, ami a listán szerepelt, felhasználtam úgy, ahogy azt én 
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gondoltam. Mindegyiknek fontos szerepet tulajdonítottam, és új helyet kaptak a 

világítási kereten. Jó lecke volt a számomra, de tanultam belőle. Megtanultam, hogy 

vannak mozgatható és nem mozgatható lámpák. Mielőtt bárki előkapná a szakirodalmat 

és utánanézne, hogy mi is az a mozgatható, vagy nem mozgatható lámpa, elárulom, 

hogy ezeket a fogalmakat csak én találtam ki. Azokat a gépeket hívom mozgatható 

lámpának, melyeknek nem csak a megvilágítási irányát, de még a pozícióját is lehet 

állítani. Azt is megtanultam, hogy az alapvető világítási szögek, a világítási pozíciók és 

a színek megfelelő használatával, hogy lehet repertoárszínház kompatibilis fénytervet 

készíteni. Ha most kérnek fel egy ilyen munkára, az első utam mindig az adott színpad 

világosítójához visz, akinek megmutatom az ötleteimet, és kikérem a véleményét, hogy 

szerinte mi az, ami megvalósítható, és mi az, amin változtatni kell. 

  

III/2. Befogadó színház 

 A befogadó színház egy olyan állandó játszóhellyel rendelkező intézmény, 

amely nem rendelkezik állandó társulattal, viszont előadások bemutatására alkalmas. A 

játszott előadások stílusa, műfaja és a korosztály kiválasztása itt is változó. Az ide 

érkező társulatok a rövid próbafolyamat, és gyors technikai beállást követően 1-2 

előadást játszanak. Előnye és hátránya is van ennek a típusú intézményformának. 

Hátránya, hogy nehéz az ide érkező eredeti produkció reprodukálása. Teljesen más a tér, 

mások a paraméterek, a gépek, ami a technikusoknak és a művészeknek is új.  Hacsak 

nem külön abba a színházba készül az új bemutató. De az új helyszín módosított 

fénytervet igényelhet. Nyilván az előzetes levelezésekben kiderül, hogy megfelelő-e a 

befogadó színház a befogadandó előadás játszására, de egy új játszóhely új 

lehetőségeket rejthet. Ebben látom az előnyét. Egy technológiailag jól felszerelt 

színházteremben kipróbálhatunk olyan újításokat, ötleteket, melyeket eddig más 

helyszínen nem tudtunk.  

 Az első olyan munkám, amikor már sok dologban szabad kezet kaptam, egy 

főiskolás előadás volt, amit az egyik budapesti befogadó színházban mutattunk be.
11

 

Angelus Iván, a főiskola rektora kért fel a feladatra, hiszen tudta, hogy érdekel a 

művészetnek ez az ágazata. Minden tanácsát megfogadtam, és hosszú megbeszélések 

után elkészítettem a tervet. Hetekkel később, amikor a színházba értünk, azzal fogadtak, 

                                                           
11

 2013. május 22-23. A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza 
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hogy az összes általam előzetesen kért gép oda volt készítve a földre, a világítási keret 

pedig teljesen üres volt. Egyáltalán nem számítottam arra, hogy ennyire a nulláról 

fogjuk kezdeni. Ezután minden egyes lámpát oda raktak, ahova én mondtam, oda 

állították, ahova szerettem volna, és olyan számozást adtak neki, ahogy azt 

megterveztem. Ezek a beállítások csak erre az egy előadásra voltak használhatók. Nem 

volt szükség kompromisszumokra, mert az előre leadott adatok alapján készült el 

minden. Mindenre volt idő, nem volt kapkodás. Mire a programot is elmentettük a 

fényvezérlő pultban, megérkeztek a táncosok is. Rövid megbeszélés után, egyesével 

fényjelről fényjelre végigmentünk az előadáson, hogy minden szereplő tisztában legyen 

azzal, mikor és hova kell mennie. Végül csináltunk egy tökéletes főpróbát. A 

legfontosabb, amire szerettem volna rávilágítani, az az, hogy mennyire különböző 

módon alakulhatnak az események. Valahol több nap áll rendelkezésre, hogy a 

színpadon tökéletesítsük az előadás részleteit, de bizonyos dolgok miatt elakad egy 

pontnál. Más helyzetben minden teljesen a mi elképzeléseink szerint alakul, csak a 

színpadon töltött idő bizonyul kevésnek, mert a hirtelen jött sok új információ elveheti a 

szereplők figyelmét. Szerencsére a táncosok nagyon gyorsan tanulnak, és pillanatok 

alatt képesek átkapcsolni és újratanítani az agyukat. Legyen szó akár koreográfiáról, 

akár fényjelekről, vagy bármiről.  

A fényterv megtervezésén kívül táncoltam is ebben az előadásban, miközben 

kezeltem a fényvezérlő pultot, bejátszottam hangokat és mikrofonokat hangosítottam a 

hangvezérlő pultról. Az egyik pillanatban a pultok mögött ültem, majd arra eszméltem, 

hogy már táncolok a színpadon, percekkel később meg újra a pultok mögött ülök. 

Lihegve. Úgy gondolom, hogy a színházi közegben ennél komplexebb munka 

elvégzésére sosem lesz lehetőségem. Bár a jövő még rejtegethet meglepetéseket. 

 

IV. Látunk és láttatunk 

 

Ha valaki azt mondja nekünk, hogy színházba megy, nem az az első gondolatunk, 

hogy a fényekre kíváncsi, hanem magára a műre. Azonban azt nem biztos, hogy tudja, 

hogy a fény az egyik olyan fontos színpadi elem, amely végigvezeti az egész 

cselekményen. Érzeteket, hatásokat kelt, amitől még inkább átélhető, érthető lesz 

számára a mű. Úgy gondolom, vannak produkciók, melyek előadhatók kevés fény 

segítségével is. De például egy táncelőadásban, ahol kizárólag a test mozgásának a 
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A beszűrődő főfény (Képek jegyzéke. 12. kép) 

 

Irányított derítés (Képek jegyzéke. 13. kép) 

nyelvrendszerét, vagy a gesztusokat használhatjuk kifejezésre, nagyon fontos a fény 

szerepe, hogy az érzéseket és a hangulatokat felerősíthessük. Sok esetben egy 

táncszínházi előadás díszlet nélkül, vagy egészen egyszerű díszlettel operál. Díszlet 

hiányában a nézők sokkal nehezebben tudják követni a szálakat, főleg akkor, ha nem 

egy cselekményes előadásról van szó. Vezetni kell a tekinteteket, érzéseket kell kelteni 

úgy, hogy ennek a nézők nincsenek tudatában. A következő fejezetben arról írok, hogy 

fénytervezőként hogyan, és miként tudunk láttatni, illetve azt, hogy táncosként, mit 

látok ebből az egészből a színpadon. 

 

IV/1. Mit láttatunk? 

 

Az előadások többségében évszázadok alatt kialakult, tradicionális világítási 

szabályokat használunk. A fény irányainak a megválasztásával teljesen 

megváltoztathatjuk a megvilágítandó felület arculatát. Ahogy mondani szoktuk, a 

fénytervezőknek a fény az ecsetük, amivel nagyon aprólékosan kell bánni. Minden apró 

vonással javíthatunk a tervezett fényünk realitásán. A tervezés folyamán ki kell 

választanunk a kívánt fény típusait, és irányait. 

A beállított fények típusai 

közül, amit általában először 

választunk ki, az a főfény. Ez 

határozza meg a világításunk fő 

irányát. Mindig ez a fényünk a 

legerősebb. Ez adja meg az arcok 

karakterét, a felületek textúráját és 

az árnyékokat. Ennek nincs pontos 

elhelyezése, használhatjuk front, 

oldal, vagy hátsó világításként is. 

Általában nagy teljesítményű 

fényvetőket használunk, a kellő 

hatás keltéséért.  

Az irányított derítéssel az 

eddig felépített fényünk sötét zónáit 

tehetjük világosabbá. Általában 



20 
 

 

Háttérvilágítás (Képek jegyzéke. 14. kép) 

 

Árnyékos színpad (Képek jegyzéke. 15. kép) 

lágy fényeket használunk. A főfényt nem olthatja ki, inkább csak támogatja.  

A háttérvilágítást mindig az előbbi típusoktól függetlenül választjuk ki. A szín, 

és fényerő pontos megválasztása kiemelten fontos, mert a mélységhatásokat ezzel 

hozhatjuk létre. Ennek a hatásnak az 

elérésére használjuk a 

színperspektívát, ami azt jelenti, hogy 

a szemünk meleg, vöröses színeket 

közelinek, míg a hideg, kékes színeket 

távolabbinak érzékeli. Kisebb 

távolságokra rendszerint 

aszimmetrikus derítőket használunk, 

melyeket vagy a padlóra, vagy a világítási tartóra helyezünk, és a hátsó felületet 

világítjuk velük. Ha megfelelő anyagból készült a hátterünk, akkor ugyanezt mögüle is 

megtehetjük.  

Az árnyékok megjelenéséhez is fény kell. Sokszor nagyobb szerepe van egy 

árnyék kiemelésének, mint magának a 

világító testnek. Egy jól pozícionált 

árnyék erős hatást tud kelteni a 

nézőben. A fényforrás, és megvilágított 

tárgy közti távolság változtatásával az 

árnyék méretét és körvonalának az 

élességét is befolyásolhatjuk. 
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Élfény (Képek jegyzéke. 17. kép) 

 

Ellenfény (Képek jegyzéke. 18. 

kép) 

 

Lábfény (Képek jegyzéke. 19. kép) 

 

Front világítás 

(Képek jegyzéke t. 16. 

kép) 

A beállított fények irányai közül megkülönböztetjük a 

frontvilágítást, oldalvilágítást, él fényt, ellenfényt, lábfényt, 

sziluett fényt, és csúcs fényt.  

 

A frontvilágítás az arc vonalait hivatott kiemelni.  

Legideálisabb beállítás, ha a szereplő arcát szeretnénk jól 

kiemelni, ha a megvilágítandó felület fentről és oldalról is 45 

fokos szögből van megvilágítva. Általában profil fényvetőket 

használnak erre a célra.  

Oldalvilágítás, és élfény használata esetén is 

fontosak az irányok. Az ilyen fény hatására 

előjönnek a megvilágított tárgy jellegzetes 

körvonalai, élei. PC, Fresnel, vagy kisebb 

profilokat szoktak alkalmazni ennek a hatásnak az 

eléréséhez. Ezeket a fényeket az oldaltakarásokból, 

keresztbe világítjuk a színpadon. 

Az ellenfény egy hátulról érkező fénycsóva, ami a 

megvilágítandó tárgy körvonalait emeli ki, amivel 

könnyen leválaszthatjuk a háttérről. Elkülöníti az 

előadót az őt körülvevő tértől. Önmagában alkalmazva 

bizarr, félelmetes hatásokat érhetünk el vele. Ezeket a 

fényeket a színpad hátsó karzatára, vagy a világítási 

tartókra szereljük, melyeknek a fényük ferdén előre felé 

irányul. A hatás eléréséhez profil, nagyobb 

teljesítményű PC, vagy Fresnel lencséjű fényvetőket 

használnak. Táncelőadásokban nem ritka az egymás 

mellé, egy csokorba helyezett PAR, vagy Svoboda 

lámpa sem.  

A lábfény manapság már kevésbé használt 

dolog, viszont nagyon jól lehet vele félelmetesen 

komor hangulatot kelteni. Egy táncelőadásban 

valamilyen színnel használva, kiválóan tudja 

reflektálni a szereplő belső félelmeit, vívódásait. A 
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Sziluett fény (Képek jegyzéke. 20. kép) 

 

Kevert világítás (Képek jegyzéke. 

22. kép) 

 

Csúcs fény (Képek jegyzéke. 21. kép) 

fényvetőket a színpad elejére, a földre helyezik le, ami így alulról hátrafelé világít.  

A sziluett fény szintén egy nagyon izgalmas 

beállítás, viszont ezt is inkább csak 

táncelőadásokban véltem felfedezni. Általában 

derítő lámpákat irányítanak a hátsó világítási 

tartókról, vagy a földről a hátsó felületre. A néző 

csak egy mozgó árnyékot fog látni a szereplőből, 

aki a világított felület előtt mozog. Én személy 

szerint nagyon szeretem ezt a fajta világítási 

beállítást. Nagyon izgalmas tud lenni, hiszen a 

néző nem lát mást, csak árnyékot mozogni.  

A csúcs fény, vagy kupola fény is a 

kedvenceim közé tartozik. Ez a módszer közvetlen 

az előadó feje fölé helyezett, és lefelé irányított 

fényvetővel hozható létre. Ez a gép lehet PC, 

Fresnel, profil típusú is. Nagyon erős kontrasztot 

tud létrehozni. Sokszor alkalmazzák bizonyos dolgok kiemelésére. Például egy 

cigarettázó ember áll egy utcai lámpa alatt. A felsorolt irányok kombinálásával, 

variálásával hozhatjuk létre a teljesen élethű fényeket. 

A leírt típusok, és irányok segítségével megalkothatunk egy teljesen realiszikus 

színpadképet, amely mutathatja a napszakot, a 

felületekről visszavert fényeket, vagy színeket. 

Alkalmazhatunk kevert világítást, ami különböző 

színhőmérsékletű fényforrásokból tevődik össze, és 

az egymással való kontraszt már önmagában erős 

benyomást ébreszthet a nézőben. De 

megtervezhetünk teljesen szürreális képeket is, amik 

a szereplő hangulatát tükrözik. Nem elhanyagolható 

szempont az irányok, és a típusok használata mellett a fényvető gépek mechanikus 

berendezéseinek a kihasználása. Ide tartoznak a kések, írisz, mozgatható zoom lencse, 

melyekkel elmosott, éles fénykörű, nagyított, kicsinyített, lehatárolt fényeket 

tervezhetünk a színpadra. Használhatunk különböző színfóliákat, korrekciós szűrőket, 

gobókat, effekteket, melyekkel mind a néző hangulatát befolyásolhatjuk.   
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A ködben látható oldalfények  

(Képek jegyzéke. 23. kép) 

A hazer, vagy más néven ködgép működtetésével sűrű, kevésbé átlátszó, 

homogén ködöt állíthatunk elő. Ebben a ködben a szereplők eltakarása nélkül 

erősíthetjük fel a megfelelő hangulat eléréséhez szükséges fényeket. 

Szabályozott áramköröknek 

köszönhetően a fényáram erőssége majdnem 

minden eszköz esetében 0-100%-ig 

szabályozható. Ennek az opciónak 

köszönhetően nagyon érzékeny, és halovány 

fényeket sugározhatunk a színpadra. 

A néző és a színpad folyamatos 

kapcsolatban vannak, és ennek az 

összeköttetésnek a fenntartása a mi feladatunk. A néző figyelme könnyen lankad, ha 

unalmasnak érzi a művet. Ha van egy kifogástalan dramaturgiánk, egy kitűnő 

koncepciónk, ami egyezik a rendező elgondolásával, akkor már félig nyert ügyünk van. 

A színpadi világítás egyik legfontosabb eszközének a színek alkalmazása tekinthető. 

Semmilyen más közeg nem kínálja a világítástervezőnek a lehetőségek ilyen 

változatosságát, ami egy játékjelenet atmoszféráját és érzéseit élő fényekkel juttatja 

kifejezésre. Kiegészítve az irányokkal, típusokkal, intenzitással, szabályozhatósággal, 

effektekkel, a fényjelek gyors és lassú váltakoztatásával, kifogásolhatatlan fénytervet 

alkothatunk meg. Legyen szó egészen realista színpadképekről vagy absztrakt 

mozdulatokról. 

 

IV/2. Mit látunk? 

 

Színpadi szereplőként úgy gondolom, hogy teljesen más élmény átélni egy 

előadást, mint nézőként. Más hatások érnek minket. Ebből kifolyólag teljesen másra is 

használjuk őket. Pozitív és negatív oldalai is vannak, amiket akarva akaratlanul muszáj 

elfogadni.  

Akár hihető, akár nem, mi táncosok is végigutazunk az egész előadáson, mint a 

néző, annyi különbséggel, hogy mi egy szerepben vagyunk, amit arra a pár órára 

teljesen magunkra öltöttünk. Ilyen szerepből sok van. Minden darabban más-más 

embert kell megszemélyesíteni. Egy nagyon jó barátom és kollégám kérdezte egyszer: 

Belegondoltál már abba, hogy te milyen öreg vagy? Én visszakérdeztem - Mire 
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gondolsz? Majd azt felelte – Annyi ember bőrébe belebújtál már, és átélted a kínjukat, 

örömüket, hogy már több száz éves lehetsz. Talán viccesen hangzik, de ha kicsit 

elrugaszkodunk a realitás talajáról, van benne igazság. Ahogy abban is van, hogy 

majdnem minden este más országba, helyszínre és kultúrába varázsol minket egy 

előadás. Ha nagyon sok munkánk van, mindig ezzel nyugtatjuk magunkat, hogy nézd a 

dolog jó oldalát. Ma elutazol Moszkvába. Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni ezeket 

a szerepeket, a zenén, a kosztümön, a díszleten kívül szükségünk van a fényre is. A 

színeknek, az irányoknak, még a lámpa által kibocsátott hőnek is szerepe lehet egy érzet 

kialakulásában. Ha minden összetevő tökéletes arányban jelen van, megszületik egy 

olyan elegy, ami teljesen bekebelez. Megszűnik a külvilág, majd megnyílik egy új, 

amiben teljesen más ember lehetsz. Mintha a virtuális valóságban lennénk, csak itt igazi 

hús- vér emberekről van szó. Érzed az érintésüket, a légzésüket. Nem eljátszani akarod, 

hanem eggyé válni vele. Tapasztalataim alapján nagyon nehezen jön össze ez a recept. 

Eddig az életem folyamán két előadásban tudtam elérni ezt az állapotot, és akkor sem 

mindig. Az ilyen pillanatok, órák átéléséhez szükséges az a rengeteg munka, amit 

fénytervezőként beletesz az ember. 

 

  A tájékozódás nagyon fontos egy színpadon dolgozó embernek, hiszen tudjuk, 

hogy mennyire veszélyes terület tud lenni a színpad, vagy a színpad környéke. Mindig 

kell tudnunk, hogy hova lépünk, még akkor is, ha korom sötétben, vagy totál fényben 

állunk. Ha nem vagyunk felkészülve, nagyon meg tud lepni minket egy hirtelen sötét, 

vagy egy felvillanó lámpa, főleg akkor, ha pont egy mozdulat, vagy emelés közben 

történik. Ezért célszerű nagyon odafigyelni a világítási próbákon, hogy mikor és honnan 

számíthatok fényre. Ha nem tudunk mit tenni, mert követeli a koreográfia, akkor muszáj 

túlélnünk a fényáradatot, és megpróbálni nem a fénybe nézni. Ráadásul, ha egy ilyen 

kép után teljes sötét következik, akkor teljes vakság jön létre, amiben egyszerűen 

képtelenség tájékozódni. Az ilyen esetekben megkérjük a világosítót, hogy a takarásban 

lévő utcafényeket adja be izzáson. Ezt a pislákoló fényt a néző nem láthatja, viszont 

nekünk nagyon is megkönnyíti a színpadról való kijutást.  

 Táncosként, és fénytervezőként sem szeretem a színpadot csúfító ragasztó 

jelzéseket, melyek mindenféle színben pompázhatnak. Lehet fehér, piros, sárga, illetve 

sötétben zölden világító. Sajnos nem lehet mindig elkerülni ezeket, de nagyon sokat 

eltüntethetünk, ha jó a térbeli érzékelésünk. A felszerelt lámpáknak ilyenkor is nagy 

szerepe van, amikor éppen nem működnek. Ha a próbákon begyakoroljuk, hogy hova 
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kell állnunk, majd előre és oldalra tekintve tárgyakhoz, lámpákhoz viszonyítva az 

előadásokon is pontosan meg tudjuk határozni a helyünket. Ugyanígy egy működő 

befókuszált lámpa is pontosan meghatározhatja a bedíszítendő bútort, vagy egy 

koreográfiai elem helyzetét. 

 Amit fontosnak tartok még megjegyezni, az a fényre való érzékenység. Ezt a 

kifejezést is csak barátok, kollégák között szoktuk használni. Azokat az 

előadóművészeket hívjuk fényérzékenynek, akik hiába látják a fényt, nem tudnak 

pontosan beleállni. Ők váltig állítják, hogy benne voltak, amiben részben igazuk is van. 

A padlón látható fényben ők benne is voltak, viszont a fejük, vagy más testrészük már 

nem. Ez a fényen belüli rossz pozícionálásnak köszönhető. A következő ábrán ez a hiba 

jól látható. 

 

 

 

 

 

 

 

(Képek jegyzéke. 24. kép) 

 

Ez a probléma a lámpából kijövő fény, illetve az eszköz alapvető tulajdonságainak az 

ismeretében orvosolható. 

 Végül egy olyan tényezőt is megemlítek, amit a néző nagyon minimálisan érez, 

viszont a színpadon sokszor elviselhetetlen. Ez az izzók által kibocsátott hő. Sok 

esetben pár méterre, vagy még közelebb állunk a lámpatestektől, amik komoly 

mennyiségű hőt adnak le. Több legenda is terjeng a táncművészek körében arról, hogy a 

lámpák melege mellett melegítették az izomzatukat. Egy totál fénynél akár 20-30 kW-

nak megfelelő világítótest süt a színpadon állókra. Egy táncelőadás közepén, ahol 

minden szereplő teste a maximális fordulatszámon pörög, és teljes figyelmét a 

koreográfiára fordítja, egy ilyen plusz tényező nagyon megnehezítheti a dolgukat.  

 

IV/3. Miért fontos a színházban dolgozóknak, hogy ismerjék a fénytervezés 

alapjait? 

 Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy mindenki tegye a dolgát, és csinálja azt, 

amihez ért. Mára rájöttem, hogy ez rettentően rossz hozzáállás volt. Mi táncosok 

 

 



26 
 

nagyon sokat dolgozunk a saját testünk fizikai, és szellemi állapotának javításán. 

Reggeltől estig gyakorlunk a próbateremben, hogy végül színpadra kerüljünk és 

eltáncoljuk a ránk bízott szerepet. Előadások előtt számtalanszor átpörgetjük a 

fejünkben a mozdulatok sorát, a jelenetek sorrendjét, mikor, hol, és mit kell csinálnunk. 

De vajon elég ez? Úgy gondolom, hogy nem. Észre kell vennünk a körülöttünk zajló 

eseményeket, hogy ami velünk történik, és amit átélünk a színpadon, az nagyon sok 

ember munkáját tükrözi. Sokan elfelejtjük, hogy a taps nem csak nekünk szól.  

 Erre a tényre először akkor figyeltem fel, amikor a Budapest Kortárstánc 

Főiskolán részt vettem egy világítási workshop-on. Ez az elméleti és gyakorlati oktatás 

az iskola tantervén belül történt, melynek célja a növendékek látókörének a tágítása. A 

diákok megismerhették az alap fényvetőket, a vetített fényük tulajdonságát, az alap 

beállítási pozíciókat, izzókat. Többen, köztük én is megismerkedhettem a fényvezérlő 

pult kezelésével is. Emlékszem, égtem a vágytól, hogy kipróbálhassam magam élesben 

is. Az itt elsajátított tudásanyagot a kiválasztott rövid produkciókon, amiket „házi 

bemutatónak” neveztünk, ki is próbálhatták. Egymásnak készítettek fényterveket, 

átbeszélték a koncepciót, vitáztak rajta, majd végül bemutatták. Rendkívül fontos ennek 

a folyamatnak az átélése. Általában a művészek nem vesznek rész a darab 

elkészítésének ebben a fázisában, sőt sokszor a színpad bevilágításánál sem. Aki részt 

vett a workshopon, tudja, mennyivel más figyelmet és koncentrációt igényel egy 

másfajta munkafolyamat, mint amit megszoktak. Megtapasztalták, milyen együtt 

dolgozni fénytervezőként a koreográfussal, kompromisszumokat kötni, vagy kiállni a 

saját igazukért. 

 Emlékszem, hogy engem nagyon sokszor kértek meg az iskolában, hogy 

szerepeljek egy házi bemutatóban, vagy tervezzem meg a látványát. Mindig igent 

mondtam, nagyon nehezen tanultam meg kimondani a saját véleményem. Féltem 

felvállalni, hogy én milyen vagyok valójában. Mikre vagyok képes? Kicsit nehéz ezt 

kimondanom, de szerintem a főiskola történelmében én vagyok az egyetlen olyan diák, 

aki nem készített házi bemutatót, csak szerepelt benne. Pedig kötelező volt. Táncosnak 

tanultam, de félénk voltam a saját szakmámban. Ha nem tapasztalom meg a 

workshopok által, hogy milyen, amikor muszáj felelősséget vállalni, akkor most nem itt 

lennék. Már kiállok magamért, táncosként és fényesként is egyaránt. Koreografálok, 

tanítok és fényeket tervezek. Merjünk kilépni a komfort zónánkból, és tanuljunk új 

dolgokat, mert ha nem így tesszük, a későbbiekben biztos, hogy megbánjuk. 



27 
 

 Nem titkolt célom, hogy amit eddig tanultam, azt továbbadjam. Szeretnék majd a 

közeljövőben társulatokat, színházakat felkeresni, és a főiskolai kurzusok mintájára egy 

gyakorlati és elméleti workshopot tartani nekik. A színészektől kezdve, az énekkaron át, 

a táncosokig. Célom, hogy mindenki megértse azt, ami a színpadon zajlik körülötte. Ha 

értjük, hogy mi miért történik, akkor könnyebb megválaszolni a kérdést, hogy mit és 

miért csinálunk. 
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V. Egy fényterv megalkotásának a folyamata, négy szemmel 

látva 

 

Amikor gyerek voltam, nagyon ritkán adatott meg, hogy színházba menjek. Évente 

maximum kétszer.  Emlékszem, amikor megtudtam, hogy újra megy az iskola 

bábszínházba, úgy vártam az időpontot, mint a karácsonyt. Előtte lévő este már alig 

bírtam aludni, annyira izgatott voltam mindig. Türelmetlenül mocorogtam abban a 

bordó bársonyszékben egészen addig, amíg észre nem vettem a halványuló nézőtéri 

fényeket. Még ma is tisztán él bennem az emléke. Mennyire egyszerű történés, mégis 

sokaknak mennyire izgalmas. Hogy történik ez az egész? Ki irányítja ezt a rengeteg 

pislákoló izzót? De pillanatokon belül már a színpadra terelődik a figyelem. Így 

kezdődik egy előadás. Ma, húsz évvel később ugyanúgy ott vagyok a színházban, csak a 

színházterem másik oldalán, a színpadon. Izgatottan várom, hogy megtörténjen az, 

aminek meg kell történnie, hogy elsötétüljön a nézőtér. Ez minden este meg is történik. 

Csak még egy apró különbséggel, mint régen. Ezt a fényt én terveztem.  

Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy ezt elmondhatom magamról. Úgy 

gondolom, nagyon speciális helyzetben vagyok azáltal, hogy egyszerre 

gyönyörködhetek az izzók játékában, a díszleten megcsillanó fényekben, vagy a 

színpadon végigfutó árnyékokban, és egyszerre gyönyörködhetek a táncművészet 

minden csodájában. Nagyon sajnálom, hogy ezt más nem tudja átélni. Táncosként 

sosem látnám azokat a részleteket, összképet, mint amiket fénytervezőként észreveszek. 

Amikor először megérkeznek a táncosok, és beleállnak a fénybe az új kosztümben, 

végre értelmet nyer a darab. Végre nem csak fejben zajlanak az események, és 

odaképzeljük a szereplőket, hanem végre már csak az összképre koncentrálhatunk. 

Viszont észrevettem azt, ha egy táncos színpadra lép, a fény a legutolsó dolog, 

amire gondolni szeretne. Főleg egy pár nappal a premier előtt. Mindenkinek csak nyűg 

az egész fénybeállás. Még egy plusz dolog az agynak, amit muszáj elraktároznia. És 

persze zavar a fény, meg nagyon meleg, és az ember szemébe is süt. Közben még a fél 

koreográfiát is át kell alakítani, mert nem mindig sikerül úgy állítani a fényeket, ahogy 

az eredetileg ki lett találva. A táncost még a színpad elejére húzott hatalmas „NE 

GYERE TOVÁBB” fehér csík is alig tudja visszatartani. Aztán ha a premier előtt 

felszedésre kerül, simán elszabadulhat a pokol. Van, hogy „véletlenül” felrúgnak egy 
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Látványterv, és a makett 

(Képek jegyzéke. 25, 26. képek) 

gépet a takarásban, de nem szólnak, mert azt hiszik, sikerült visszaállítani. Vagy a 

tipikus táncos kontra fénytervező vita, amikor a táncos azt állítja, hogy én bizony 

beleálltam a fénybe. Persze a válasz máris az ellenkezője: Dehogy álltál bele. És ez a 

párbeszéd percekig, sőt még tovább is eltart néha. Száz meg száz ilyen sztorit lehetne 

mesélni még erről, de egy szónak is száz a vége. Ilyen élményekért megéri több 

szerepet betölteni egy színházban. 

Nagyon izgalmas egy ilyen kis hídnak lenni a technikus osztály és a művészeti 

állomány között. Nagyon sok mulatságos, és stresszes pillanatot is átéltem ennek 

köszönhetően.  

Ezeket a tapasztalatokat szeretném átadni a következő fejezetekben. Hogyan 

születik meg egy fényterv a fejemben, milyen stációkon kell végigmennie, mire 

teljességében elkészül, és legvégül, mi az, amit a néző lát. 

 

V/1. Út a színpadra kerülésig 

A legeslegelső dolog, ami szükséges mindenhez, az egy felkérés. A rendező, vagy 

a koreográfus felkér minket, hogy legyünk a darab látványának a megtervezője. Ebben a 

fázisban még sok izgalmas dolog nem történik, hiszen még nagyon az elején tartunk. 

Mindössze annyit tehetünk, hogy felmérjük az adott intézmény műszaki adottságait. 

Milyen lámpapark áll a rendelkezésünkre, mik a színházterem adottságai. Itt tennék egy 

rövid kitérőt, hiszen nagyon fontos leszögezni azt, 

hogy milyen színházba kértek fel minket dolgozni. 

Egy állandó társulattal rendelkező, több darabot a 

repertoáron tartó színház, vagy egy befogadó 

színház, ahol egy vagy több napon át csak mi 

dolgozunk abban a térben. Amikor engem elsőnek 

felkértek erre a munkakörre, nem tudtam, hogy 

mihez kezdjek a feladattal. Tapasztalat nélkül 

zúdult hatalmas felelősség a vállamra. Egy új darab 

elkészítése mindig nagyon izgalmas. Milyen lesz a 

díszlet? Milyen lesz a kosztüm, vagy a koreográfia. 

Sokaknak ez az, ami először eszébe jut egy új 

produkció kapcsán. Nekem már az első pillanattól 

kezdve képek ugranak be, hogy milyen fénytől lesz 
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Instrukciók (Képek jegyzéke. 27. 

kép) 

egyedi az előadás. A díszlettel és a térrel kapcsolatos megbeszélések után, ami a 

koreográfussal vagy a rendezővel történik, a táncpróbákra vezet az utam. Nagyon 

messzire általában eddig nem kellett mennem, mert mindig benne voltam az adott 

produkcióban. Százszor megfogadtam, ha egy előadásban szerepelek, akkor annak nem 

készítem el a fénytervét. Úgy gondolom, ha kifogásolhatatlan munkát akarunk végezni, 

akkor minél több próbán részt kell vennünk. Nagyon sok ötlet származhat a táncosok 

mozgásából, a karakterek megszemélyesítéséből, dramaturgiai megjelenítésekből. 

Viszont nehéz száz százalékosan teljesíteni, ha több dologra kell egyszerre figyelni. 

Nagyon sokszor fordult elő, hogy főszereplőként egyszerre kellett volna táncolnom, és 

néznem a próbát. Amit persze úgy tudtam megoldani, hogy nélkülem mozogtak a 

többiek. Mivel táncosként voltam foglalkoztatva, nem tehettem meg azt, hogy nem 

táncolok. Ezért sokszor úgy éreztem, hogy többet ki 

tudtam volna hozni magamból, ha teljes 

odafigyeléssel végezhetem a fénytervezői 

munkámat. De ennek szerencsére van pozitív oldala 

is. Szereplőként sok plusz információra teszek szert, 

amire fénytervezőként nem. Sokkal részletesebben 

ismerem a megformálandó karaktereket, rendezői 

attitűdöket. Ismerek majdnem minden lépést, ki 

merre megy, és honnan jön. A koreográfia 

dinamikáját, a zenei jeleket. Ezen információk 

tudatában sokkal könnyebben és gyorsabban lehet 

dolgozni a fényterv következő részén. Ideális 

helyzetben mindig szeretek írni egy jelenetbeosztást, melyben pontról pontra leírom, 

hogy melyik résznek mi a cselekménye, kik játszanak benne, és csatolok mellé egy fotót 

az aktuális díszlet állásáról. Majd jelenetről jelenetre haladva elképzelem az egészet a 

fejemben. Milyen érzelmekről van szó az adott részben, milyenek a viszonyrendszerek, 

nappal van-e vagy éjszaka, a szabadban játszódik-e vagy zárt térben. Általában ilyenkor 

már elkezd kialakulni a fejemben egy kép, színekről, irányokról. Sokszor becsukom a 

szemem, és elképzelem azt, hogy amikor ott vagyok a színpadon, milyen fény esne jól 

abban a helyzetben. Ezeket mind felírom, lerajzolom, majd a színház nyomtatott 

alaprajzára elhelyezem őket. Itt már kicsit kezd körvonalazódni az, hogy mennyire 

megvalósítható, ami a fejemben megszületett. Párhuzamosan mellé veszem a világítási 

eszközlistát, és a világítási alaprajzot, amelyből kiderül számomra, hogy az elképzelt 
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Első találkozás a díszlettel  

(Képek jegyzéke. 28. kép) 

fényt az alaprajz alapján, hogyan és mivel lehet létrehozni. Természetesen van olyan 

rész, amiről éppen nem jut eszembe semmi, ilyen esetben kihagyom őket. Ahogy a 

próbafolyamat halad, egyre több információt tudok meg az előadásról. Sok dolgot 

kihúzok, lecserélek másra, majd inkább visszavonom. Sokszor változnak a dolgok. 

Kihúzhatnak egy teljes jelenetet, átcserélhetik őket, vagy akár hozzá is tehetnek. Ezzel 

számolni kell. De a végére kialakul a koncepció, ami elméletben nagyon jól szervül az 

előadáshoz, de gyakorlatban még nem látta senki. 

V/2. Végre színpadon – már látom a fényt a próbaterem végén. 

A színpadra érkezés mindenkinek új. A táncosoknak a próbateremben megtanult 

anyagokat kell áthelyezni egy olyan helyszínre, 

melynek díszletét és ennek használhatóságát akkor 

látják először. Ugyanez vonatkozik a fénytervezőre 

is. Ilyenkor nézheti meg a díszletet, és a tervezett 

kosztümöket teljes nagyságukban. A következő 

lépésben már nem tervezésről beszélünk, hanem 

maguknak a terveknek a megvalósításáról. Itt egy kis 

kitérőt szeretnék tenni, mert ahogy korábban írtam, 

különböző típusú színházaknál más módszereket 

használnak a lámpák beépítésekor. Többféle szokás 

van, most azokat fogom leírni, amelyekkel én is 

találkoztam. 

Az egyik típusú színházban az első lépés a fényvető gépek beépítése. Ehhez 

szükséges egy rajzot készítenünk, amin feltüntetjük a lámpák pontos mennyiségét, 

típusát, kiegészítő elemeit, és helyét. Fontos jeleznünk, hogy melyek azok a gépek, 

amelyekben színeket, korrekciós szűrőket, gobókat szeretnénk használni. Ha plusz 

kérésünk van, legyen ez füstgép, hazer, ventilátor, ezeket is mind jelezni kell az 

intézmény felé. Miután a lámpák beépítése, a csatornák kiosztása, és a patchelés 

megtörtént, a fókuszálás következik. Ez nagyon fontos része az egész folyamatnak, 

hiszen itt állítjuk be a lámpák pontos irányát, a fénykörök méretét, színét, és profil 

lámpák esetében a késelni kívánt fény formáját. A munka ezen fázisában jó, ha van egy 

segítő személy, aki lámpáról lámpára beáll a beállítandó fénybe, mi pedig a nézőtérről 

leellenőrizhetjük, hogy így szeretnénk-e használni a fényt, amiben áll. Miután az összes 
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lámpát pozícionáltuk, a programozás következik, ahol a nézőfogadó fénytől, egészen a 

tapsrendig betáplálunk minden fényváltást a fényvezérlő pultba. 

A repertoár típusú teátrumban is hasonlóképp történnek az események, csak annyi 

különbséggel, hogy a csatornák kiosztása, és a patchelés kimarad. A beépítési fázis 

részlegesen jelen van, hiszen a díszletbe épített lámpák beszerelésre szorulnak. Ennek 

az oka a repertoáron lévő darabok sűrű változtatása. Így a fellépő időhiány miatt nincs 

idő mindig lebontani, majd újra beépíteni a színpadot. Viszont az egy hetes 

főpróbahétnek köszönhetően több idő van betáplálni, majd korrigálni a programot, 

melyre a próbák között, és után van lehetőség. Minden próbáról készítünk 

videófelvételt, amin minden változtatást, és új információt nyomon tudunk követni. A 

munkafolyamat ezen része szokott számomra a legnehezebb lenni. A táncpróbák is 

nagyon megterhelőek, de a fénypróbák is sokáig elhúzódhatnak. Megesik, hogy egészen 

az éjszaka közepéig világítunk, viszont másnap reggel újra teljesítenem kell a 

színpadon. Sokszor előfordult már, hogy teljesen elvesztettem a figyelmemet, és 

mindent összekevertem. Más helyen mentem be a színpadra, teljesen más időben. A 

másik embert próbáló dolog az, hogy tényleg nincs négy szeme az embernek, 

bármennyire is szeretné. Itt bukik ki az, hogy nem lehet két helyen lenni. Az előadások 

többségét sajnos egyszer sem láttam kívülről. Csak azokat a jeleneteket, amelyekben 

nem vagyok benne. Rohangálni szoktam össze- vissza a színpad és a fénypult között, 

hogy gyakoroljam a mozgásom, vagy válaszoljak egy kérdésre, aztán mire odaérek a 

bizonyos helyszínre, már tovább gördült az egész előadás, és nem tudom azt se, hogy 

melyik bolygón vagyok. Kész rémálom, de azt kell mondjam, hogy imádom minden 

egyes percét, még akkor is, ha sokszor nagyon fárasztó, vagy idegtépő. Számtalanszor 

megfogadtam, hogy soha többet nem csinálok ilyet, de amikor a színpadon táncolok, és 

egy pillanatra végigfut az agyamban, hogy részben a saját tervezett világomban játszom, 

az felemelő érzés. Nyilván olyan is előfordult már velem, hogy a jelenet közepén arra 

lettem figyelmes, hogy a lámpákat bámulom, és futtatom az agyamban a programot, 

amit elmentettünk a fénypultba. Nem máshogy állítottuk ezt be? Egyáltalán, jó jelnél 

tart a technikus? Többször kiszúrtam már, hogy kiégett egy izzó, vagy, hogy véletlenül 

más színű szín lett berakva egy lámpába, vagy beragadt egy robotlámpa, és teljesen 

máshova világít. Ilyenkor amint tudok, jelzek az ügyelőnek, és pár perc múlva minden 

megy az eredeti kerékvágásban. Másnak lehet, hogy fel sem tűnik, de a tökéletességre 

való törekvés elengedhetetlen. Az ilyen szituációk mindig mosolyt csalnak az arcomra, 

és elfelejtem azokat az emlékeket, melyek sokszor nehézséget, mérgelődést okoztak. Ez 
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(Képek jegyzéke. 29. kép) 

az érzés sosem jöhetne létre, ha nem egyenrangú félként tekintünk egymásra. Sok 

emberrel találkoztam az utam során, akik lenézték a technikus munkatársat azért, mert a 

hierarchiai rendszer alacsonyabb fokán áll, mint a színpadon fellépő művészek. 

Mindenki egyenrangú, mindenkinek lehet véleménye. Ha ezt jól kezeljük, már nyert 

ügyünk van. 
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Az első fényterv  

(Képek jegyzéke. 30. kép) 

 

A lámpapark, és a szükséges 

lámpák listája  

(Képek jegyzéke. 31. kép) 

 

V/3. Egy számomra meghatározó előadás fénytervének a bemutatása 

 

Ez a darab amit szeretnék bemutatni, nagyon 

fontos és meghatározó előadás volt az életemben. 

Ez volt az az előadás, amiért igazán megszerettem a 

fénnyel foglalkozni. Egy számomra teljesen új 

tervezési módszert ismerhettem meg, ami először 

bonyolultnak tűnik, de miután megérti az ember, 

már gyerekjáték. Egészen 2013. márciusig ugrunk 

vissza, ahol a MU Színházban a Veletek
12

 című 

produkcióra elkészítettem az első fénytervemet. 

Látszik a képen, hogy nem igazán van kiforrva és 

átgondolva. Az előadás abszolút működött, viszont 

azt éreztem, hogy van még hova fejlődni. Majd 

pontosan két hónappal később újra bemutattuk a 

darab továbbfejlesztett változatát Jó Veletek
13

címen 

a Trafó Kortárs Művészetek Házában. Újra kaptam 

egy lehetőséget, hogy az előző munkámat újra 

gondolhassam, és fejlesszek rajta. Miután a Trafó 

oldaláról letöltöttem a lámpaparkot tartalmazó 

dokumentumot, hozzáláttam kiválasztani, hogy 

melyik jelenetben milyen típusú fényvetőkre van 

szükségem. Nagy segítség volt, hogy Angelus Iván, 

a Budapest Kortárstánc Főiskola rektora és a darab 

rendezője, elmondta előre, hogy mikor milyen fényt 

szeretne látni a színpadon, így a tervezés nagy 

részét levette a vállamról.  

  

                                                           
12

 2013. március 22-23. A Budapest Tánciskola estje – MU Színház 

13
 2013. május 22-23. A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza 
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Saját rajz (Képek jegyzéke. 32. kép) 

A teljesen más tér, és az átvariált nézőtér új 

fénytervet igényelt, én pedig készítettem egyet, 

amit a saját kezemmel rajzoltam. 

Szerencsémre Ivánnak nem igen nyerte 

el a tetszését, mert nem volt pontos, és 

értelmezhető. Azt javasolta, hogy próbáljak 

egy négyzetrácsos alapot rávetíteni a nézőtérre 

és a játéktérre, ami egy koordináta- 

rendszerként működhet. A két oldalán 

számokat, a tetején és az alján betűket írtam, 

amikkel pontosan beazonosíthatom, hogy hova 

szeretném a gépeket felszereltetni. Illetve 

készítsek hozzá egy táblázatot amiben jelölöm, 

hogy milyen lámpa, honnan, hova világít, és igényel- e bármilyen technikai 

beavatkozást. Sikerült elkészítenem, ami elsőre nagyon zavaros volt számomra, mert a 

sok irány és rövidítés között nem nagyon igazodtam el. Ahhoz, hogy gyorsan 

megérthető legyen, írok egy rövid magyarázatot.  

 Vannak közönség, és tánctér világító fények. Ezeknek a neveit látjuk a tér 

rész alatt. Illetve néhány rövidítést, melyek a különböző szektoroknak a 

rövidítése. Például a J-F-B I, az Jobb Fal Bokor I-et jelöli. 

 A táblázatban a mi rész alatt, az adott fényvető típusát jelöltem. 

 A honnan rubrikában azt a betű szám koordinátát írtam, ahová a fényvető 

szerelve lett. 

 A hova részben szintén rövidítéseket látunk, amelyek azt a területet 

mutatják a színpadon ahova az előzőleg megemlített fényvető iránya 

mutat. 

 A technikai igény arra vonatkozik, hogy a fényvető funkciói közül 

szeretnénk e valamit használni 

 A forma pedig a színpadon látni kívánt fény formáját mutatja 
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A számozott alaprajz (Képek jegyzéke. 

37. kép) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miután elkészült ez a táblázat, és tudtam 

mindennek a pontos helyét, vettem egy üres 

tervrajzot, és saját kezűleg berajzoltam a helyükre 

a lámpákat, majd mindegyiket egy számmal 

jelöltem meg. Ez azért fontos, hogy minél 

könnyebben meg tudjam jegyezni, hogy hányas 

szám melyik géphez tartozik. 

A következő esemény már a helyszínen 

történt. Korán odamentünk, majd a táblázat és a 

koordináta- rendszer alapján felszereltünk minden 

gépet a világítási tartóra, majd pontosan be is 

fókuszáltuk őket. Nagyon izgalmas volt, mert itt 

láttam először olyat, hogy az analóg lámpák szabályozását nem a fényvezérlő pultról 

irányították, hanem egy vezeték nélküli távvezérlő egységről. A következő lépés az 

A koordináta rendszer, 

és a táblázat I, II, III 

(Képek jegyzéke. 33-

36. képek) 
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(Képek jegyzéke. 38. kép) 

 

Az előadás jegyzetei I, II (Képek jegyzéke. 39, 40. kép) 

úgynevezett patch-elés volt, aminek az a szerepe, hogy az összes felhasznált fényvetőt, 

azokra a számokra címezik, amiket én előzetesen már kitaláltam. Ez nagyon sok 

helyzetben megkönnyíti a dolgunkat, 

mert nem ott kell megtanulnunk 

azokat a számokat, melyeket a 

színház használ, hanem átpatchelik az 

általunk ismert számokra. A képen a 

felső sorban azok a számok láthatók, 

melyeket a színház használ, és alatta azok, melyeket én választottam. 

A következő lépés kevésbé tartozik a fénytervező hatáskörébe, de ki tudja, hogy 

mikor kerül olyan helyzetbe, hogy szüksége lehet rá. A program betáplálását, és az 

előadás világítását a helyi fénytechnikus szokta elvégezni, de mivel alapszinten 

ismertem a fényvezérlő pultot, megengedték, hogy én kezeljem. Mire megérkeztek a 

táncosok, már majdnem kész voltunk az egész előadás beprogramozásával. Az ezt 

követő próbák alatt elkészítettem a jegyzeteimet, amelyek alapján az előadást 

világítottam. 

A mai napig emlékszem nagyon sok részletre az előadásból. Hatalmas élmény 

volt, hogy ezt így átélhettem fiatalon és tapasztalatlanként. De ha akkor ez nem történik 

meg velem, úgy gondolom, hogy most nem ezeket a sorokat gépelném éppen. 
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VI. Összegzés 

Amikor elkezdtem foglalkozni a fénnyel, sosem gondoltam, hogy ennyire felkelti 

az érdeklődésem. Mindig is szerettem a műszaki, és kreatív dolgokat, és most 

megtaláltam a nekem valót. Köze van a színházhoz, és mára már egy művészeti ággá is 

kinőtte magát. Ebből kiindulva úgy érzem, hogy sokkal több időt kellene fordítani a 

színpadi világításra. Sokszor tapasztaltam, hogy mindig minden fontosabb, mint a 

fényterv tökéletes színpadra vitele. Ezáltal a művészek sem értik meg a fénykoncepciót, 

ami rettentően fontos lenne számukra is, hogy maximálisan tudják a szerepet előadni, 

amitől a nézőben is megszületik valami. Mindenképpen célom ennek a 

kommunikációnak a javítása. Közelebb vinni a színészeket, táncosokat a fény által a 

nézőkhöz. Szeretném elérni, hogy minden esetben jelen legyenek akkor, amikor 

beállítjuk a fényeket. Bele tudjanak állni, észrevegyék honnan jön, milyen intenzitással 

világít. Ha ezt akkor teszik meg, amikor a koreográfiával foglalkoznak teljes mértékben, 

akkor már nincs sok értelme. Minden bemutató előtt szeretnék minimum egy olyan 

próbát, ahol fényről fényre, programról programra haladva végigmegyek a művészekkel 

az egész előadáson. Nem kell próza, se tánc, csak az, hogy befogadják a rájuk is 

tervezett fényeket. Tudom és hiszem, hogy rettentően sokat segít. Viszont nem szeretnék 

túlzásokba se esni, mert magamon tapasztaltam, hogy könnyen elkalandozik a 

tekintetem. Azt figyelem, hogy vajon jó helyen van az a lámpa? Tegnap máshonnan 

világított, vagy épp az, hogy hol van a fény, elkésett a fénytechnikus. Muszáj megtalálni 

az arany középutat. Szerencsére van elég művészi tapasztalatom, hogy ezt átadjam 

másoknak, és segítsem őket abban, hogy jobbá váljanak. Nagyon érdekes, hogy pont 

most írok erről, mert olyan szakaszba érkezett az életem, hogy valamikor váltanom kell, 

és el kell hagynom azt a helyet, ami az egyik legfontosabb volt számomra. A színpadot. 

Rengeteg élmény, tapasztalat, munka, sírás, nevetés köt hozzá. Nagyon nehéz lesz, de 

szerencsére sikerült elindulnom egy másik irányba, aminek szintén hatalmas köze van 

ehhez a helyhez, és remélem, hogy a munkám által még fontosabbá fogom tudni tenni. 

Ahogy Auksz Éva színésznő, táncos mondta: „Van, hogy az ember jól érzi magát a 

színpadon, de amikor egy új szerepet kezdesz próbálni, mindig azt érzed, tehetségtelen 

vagy és minden kezdődik elölről: ismét bizonyítani kell, hogy való vagy a pályára. Ez 

örök munka.” Én kaptam most egy új szerepet az élettől, amiben tapasztalatlannak és 

tehetségtelennek érzem magam. De minden erőmmel azon leszek, hogy bizonyíthassam 

újra a rátermettségemet. Csak már nem táncművészként, hanem fénytervezőként.  
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VII. Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönetemet szeretném nyilvánítani Dr. Angelus Ivánnak a Budapest 

Kortárstánc Főiskola rektorának, hogy mindenben segített, és bizalmával és ötleteivel 

hozzájárult a szakdolgozatom elkészüléséhez. 

Köszönöm a segítséget a konzulensemnek, Pelyhe Jánosnak, aki rengeteg szakmai 

anyagot és tanácsot adott, melyek nélkül nem készült volna el ez a dolgozat. 

Nagyon szépen köszönöm Kozma Attilának, a Miskolci Balett művészeti 

vezetőjének, hogy számtalan lehetőséget adott arra, hogy tapasztalatot gyűjtsek 

fénytervezőként. Ezen tapasztalatok hiányában sosem tartanék ott, ahol most tartok 

Köszönetet szeretnék nyilvánítani a Miskolci Balett táncosainak, akik mindig 

kisegítettek a nehéz időszakokból. Mindig támogattak, és tanácsokat adtak, melyek 

nélkül nem bírtam volna a nehéz megpróbáltatásokat. 

Végül nagyon szeretném megköszönni a családomnak, a sok éven át tartó 

noszogatást és unszolást, hogy végre rávegyem magam arra, hogy befejezzem a 

szakdolgozatom. 
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IX. Képek jegyzéke 

 

1. kép: Elektromágneses spektrum, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1that%C3%B3_spektrum#/media/F%C3%A1jl:

EM_spectrum_hu.svg, Letöltés ideje: 2020.03.15. 

2. kép: Clair de Lune díszlete, 1909. Yaron Abulafia – The Art Of Light On Stage, 

Routledge, New York, 2016. 22. oldal, Figure 1.4, Díszlet: Adolphe Appia, Clair de 

Lune, Swiss Theatre, 1909. 

3. kép: Hamlet látványterv, 1910. Yaron Abulafia – The Art Of Light On Stage, 

Routledge, New York, 2016. 26. oldal, Figure 1.5, Díszlet: Edward Gordon Craig, 

Hamlet, 1910. 

4. kép: Színhőmérsékleti skála, https://radstylist.com/2019/02/09/color-lights/, Letöltés 

ideje: 2020.03.25. 

5. kép: Planck-görbe, https://www.projektor.hu/ftp/szakcikkek/tesztek/sony_fhz55/11-

bgz2nn.jpg, Letöltés ideje: 2020.03.25. 

6. kép: Fényszín, https://www.armintrade.hu/hirek/avide-gu10-led-fenyforrasok, 

Letöltés ideje: 2020.03.28. 

7. kép: PC lencsés fényvető, Pelyhe LTD, 2019. Fényvetők, 43. oldal 

https://pelyhe.hu/index.php/download/04-fenyvetok-2019-pptx/, Letöltés ideje: 

2020.03.25. 

8. kép: Fresnel lencsés fényvető, Pelyhe LTD, 2019. Fényvetők, 28. oldal 

https://pelyhe.hu/index.php/download/04-fenyvetok-2019-pptx/, Letöltés ideje: 

2020.03.25. 

9. kép: Profil fényvető, Pelyhe LTD, 2019. Fényvetők, 79. oldal 

https://pelyhe.hu/index.php/download/04-fenyvetok-2019-pptx/, Letöltés ideje: 

2020.03.25. 

10. kép: Derítő lámpa, Pelyhe LTD, 2019. Fényvetők, 23. oldal 

https://pelyhe.hu/index.php/download/04-fenyvetok-2019-pptx/, Letöltés ideje: 

2020.03.25. 

11. kép: Intelligens fényvetők, Pelyhe LTD, 2019. Robot fényvetők, 

https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-robot-fenyvetok/, 37. és 40. oldal, Letöltés 

ideje: 2020.03.25. 

12. kép: Az ajtókon beszűrődő főfény, Magyar Szcenográfia 1995-2005. - Díszlet-

Jelmez, Göncöl Kiadó, Budapest, 2005. 

13. kép: Irányított derítés, Magyar Szcenográfia 1995-2005. - Díszlet-Jelmez, Göncöl 

Kiadó, Budapest, 2005. Háy János: A Senák, Rendező: Balikó Tamás, Nemzeti Színház, 

2004. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1that%C3%B3_spektrum#/media/F%C3%A1jl:EM_spectrum_hu.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1that%C3%B3_spektrum#/media/F%C3%A1jl:EM_spectrum_hu.svg
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14. kép: Háttérvilágítás, Max Keller – Light Fantastic, Prestel, München 2006. 

190.oldal, 463. kép The Legend of Poor Heinrich, Rendező: Jens-Daniel Herzog: The 

Legend of Poor Heinrich, Münchener Kammerspiele, 1997. 

15. kép: Árnyékos színpad, Magyar Szcenográfia 1995-2005. - Díszlet-Jelmez, Göncöl 

Kiadó, Budapest, 2005. Jean Anoulilh: Eurüdiké, Rendező: Bagó Bertalan, Thália 

Színház, Régi Stúdió, 1999. 

16. kép: Front világítás, Pelyhe LTD, 2019. Világítástervezés alapjai, 30. oldal, 

https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-vilagitastervezes-alapjai/, Letöltés ideje: 

2020.03.10. 

17. kép: Élfény, Pelyhe LTD, 2019. Világítástervezés alapjai, 63. oldal, 

https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-vilagitastervezes-alapjai/, Letöltés ideje: 

2020.03.10. 

18. kép: Ellenfény, Kertész Mihály: Casablanca, Koreográfia: Kozma Attila, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara színház, 2017. 

https://www.facebook.com/miskolcibalett/photos/a.615252388601884/1963718140421

962/?type=3&theater, Letöltés ideje: 2020.03.15. 

19. kép: Lábfény, Emily Brontë: Üvöltő szelek, Koreográfia: Kozma Attila, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. 

https://www.facebook.com/miskolcibalett/photos/a.614581142002342/2337496533044

119/?type=3&theater, Letöltés ideje: 2020.03.15. 

20. kép: Sziluett, https://www.piqsels.com/hu/public-domain-photo-oojlx Letöltés ideje: 

2020-04-29 

21. kép: Csúcs fény, Petőfi Sándor: János vitéz, Koreográfia: Kozma Attila, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. 

https://www.facebook.com/miskolcibalett/photos/a.1946580878802355/194658280546

8829/?type=3&theater, Letöltés ideje: 2020.03.15. 

22. kép: Kevert fény, Petőfi Sándor: János vitéz, Koreográfia: Kozma Attila, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. 

https://www.facebook.com/miskolcibalett/photos/a.1946580878802355/194658112880

2330/?type=3&theater, Letöltés ideje: 2020.03.18. 

23. kép: A ködben látható oldalfények, Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina, 

Koreográfia: Velekei László, Miskolci Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2016. 

https://www.facebook.com/miskolcibalett/photos/a.615252388601884/1019228264870

959/?type=3&theater, Letöltés ideje: 2020.03.13. 

24. kép: Helytelen beállás a fénybe, Pelyhe LTD, 2019. Világítástervezés alapjai, 29. 

oldal, https://pelyhe.hu/index.php/download/2019-vilagitastervezes-alapjai/, Letöltés 

ideje: 2020.03.10. 

25. kép: Látványterv, Emily Brontë: Üvöltő szelek, Koreográfia: Kozma Attila, 

Miskolci Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. 

https://www.facebook.com/miskolcibalett/photos/a.615252388601884/2254404371353

336/?type=3&theater Letöltés ideje: 2020.03.01. 

26. kép: Makett, Emily Brontë: Üvöltő szelek, Koreográfia: Kozma Attila, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. Saját fotó 
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27. kép: Instrukciók, Emily Brontë: Üvöltő szelek, Koreográfia: Kozma Attila, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. Saját fotó 

28. kép: Első találkozás a díszlettel, Emily Brontë: Üvöltő szelek, Koreográfia: Kozma 

Attila, Miskolci Nemzeti Színház, Kamara Színház, 2019. Saját fotó 

29. kép: A cég semmit sem ér a dolgozói nélkül, Miskolci Nemzeti Színház, 2019. Saját 

fotó 

30. kép: Az első fényterv, A Budapest Tánciskola estre – MU színház: Veletek, Rendező 

Angelus Iván, 2013. Saját fotó 

31. kép: A lámpapark, és a szükséges lámpák listája, A Budapest Tánciskola estje –

TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza: Jó Veletek, Rendező: Angelus Iván, , 2013. Saját 

fotó  

32. kép: Saját rajzolt terv, A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs Művészetek 

Háza: Jó Veletek, Rendező: Angelus Iván, , 2013. Saját fotó 

33. kép: Koordináta rendszer, A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs 

Művészetek Háza: Jó Veletek, Rendező: Angelus Iván, 2013. Saját fotó 

34, 35, 36. kép: Táblázat I, II, III, A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs 

Művészetek Háza: Jó Veletek, Rendező: Angelus Iván, 2013. Saját fotó  

37. kép: A számozott alaprajz, A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs 

Művészetek Háza: Jó Veletek, Rendező: Angelus Iván, 2013. Saját fotó 

38. kép: Számozás, A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza: Jó 

Veletek, Rendező: Angelus Iván, 2013. Saját fotó 

39, 40. kép: Az előadás jegyzetei I,II A Budapest Tánciskola estje –TRAFÓ Kortárs 

Művészetek Háza: Jó Veletek, Rendező: Angelus Iván, 2013 Saját fotó 
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X. Melléklet 

Bizonyos képeket a jobb láthatóság, és olvashatóság érdekében nagyobb méretben is 

beszúrok. 

 

26. kép: Makett 
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27. kép: Instrukciók 
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28. kép: Első találkozás a díszlettel 
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31. kép: A lámpapark, és a szükséges lámpák listája 
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32. kép: Saját rajzolt terv 
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33. kép: Koordináta rendszer
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34. kép: Táblázat I 

 

35. kép: Táblázat II 
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36. kép: Táblázat III 
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37. kép: A számozott alaprajz 
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38. kép: Számozás 
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39. kép: Az előadás jegyzetei I 
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40. kép: Az előadás jegyzetei II 

 

 


