
A mágneses hangrögzítés a stúdiók mellett másik nagy 
gyôzelmét a háztartásokban aratta, hiszen általa létrejött 
egy olyan hangrögzítési lehetôség, mellyel bárki a rádiók
ból, hanglemezrôl, sôt mikrofon segítségével akár egy ne
vezetes hangeseményrôl hangfelvételt készíthetett. Nagy 
tömegben történô felhasználásra a hangtechnika történe
tében elôször nyílt ilyesmire lehetôség – bár ahogy már ír
tunk róla, kizárólag Magyarországon és nagyon korlátozot
tan egy másik házi hangfelvételi mód is létezett korábban: 
a röntgenlemez. A felvételkészítés lehetôsége mellett – 
mintegy a hanglemez vetélytársaként – a gyárilag sokszo
rosított mûsoros kazetták is fontos szerepet töltöttek be az 
otthoni zenehallgatásban vagy az oktatásban. Itt kell meg
említenünk az irodai munkát segítô diktafonokat is, hi
szen Edisonnak a hangfelvétel felhasználására vonatkozó 
eredeti álma e készülékek révén teljesedett ki igazán.
A külföldi és hazai ipar viszonylag korán válaszolt az új 
technika kihívásaira, s a kezdeti orsós magnók mellett ha
marosan a könnyen kezelhetô és rendkívül népszerû kazet
tás magnók is megjelentek. A kazettákba helyezett szala
gok ettôl kezdve a stúdiók szünetjelgépeitôl a videó és 
késôbbi digitális hang és képmagnókig rohamosan terjed
tek. Az orsón vagy a stúdiók számára magon forgalmazott 
tekercsekkel szemben a kazetta nagy elônye, hogy a szalag 
befûzése automatikusan történik, továbbá a külsô mecha
nikai behatásokkal és szennyezôdésekkel szemben is vé
delmet nyújt.  

A magnetofon-felvételek élettartama, tárolása

E kérdést illetôen külön kell választanunk a stúdiók archí
vumaiban, illetve a lakószobai körülmények között ôrzött 
szalagokat. 
Az archívumokban mindenkor elsôrendû követelmény, 
hogy a szalagok minél tovább biztonságosan lejátszhatók 
legyenek, aminek érdekében a klíma, a mechanikai beha
tások és a mágneses környezet jellegzetességeit is szem 
elôtt kell tartani. A szalagok egyik ellensége a száraz 
levegô. Ha a szalag mûanyag rétege kiszárad, bármilyen 
dörzsölésre sztatikusan feltöltôdik. Ez a feltöltött állapot 
lejátszáskor apró szikrakisülések formájában jelentkezik 

(mint a levetett száraz mûszálas ruhanemûk esetében), s 
bár a jelenség a felvételt nem károsítja (hiszen nem mág
neses hatásról van szó), de az idônkénti pattogások kelle
metlenek. Az ilyen szalagot lejátszás elôtt érdemes nedves 
szivaccsal átdörzsölni. Ugyanakkor a túlságosan magas pá
ratartalom vagy a szalagon történô páralecsapódás pené
szedést okozhat. Ezért az archívumok páratartalmát és 
hômérsékletét is meghatározott értéken célszerû tartani, 
utóbbit a szobahômérséklethez képest kb. 10 °Ckal ala
csonyabban. Ám még így sem árt az óvatosság, ugyanis ha 
a kb. 15 °Con tárolt tekercseket gyakran viszik az ennél 
jóval magasabb hômérsékletû stúdiókba, majd onnan visz
sza a hideg archívumba, az árthat a mûanyag alapú szala
goknak, tehát a szalagok sem a magas hômérsékletet, sem 
pedig a hirtelen nagyobb hômérsékletingadozásokat nem 
kedvelik.

Az élettartamot meghatározó másik tényezôt a lejátszó 
magnetofonok mechanikai minôsége jelenti, azaz hogy 
mennyire bánnak kíméletesen a szalagokkal, adott eset
ben mennyire rángatják, gyûrik vagy nyújtják azokat. A 
stúdiómagnók esetében (körültekintô kezelést feltételezve) 
a kíméletes lejátszás feltétele mindenkor teljesül, ám egyes 
kazettás magnókra ez nem érvényes maradéktalanul. A 
szalag szempontjából például nem az a készülék a jó, amely 
tekercseléskor egy pillanat alatt megállítja a szalagot.
A felvételt tartalmazó szalag harmadik ellensége a külsô 
mágneses hatás: nagyobb vastárgyak, transzformátorok, 
villanymotorok, erôs mágneses terek közelsége. Ezek a sza
lagot könnyen „demagnetizálják”, azaz törlik.  (Hogy mit 
jelent az „erôs mágneses tér”, arra jó példa a Magyar Rá
dióban évtizedekkel ezelôtt megtörtént következô eset: 
egyes felvételek lejátszásakor azt tapasztaltuk, hogy a hang 
periodikusan elhalkul, kimaradozik, azaz a tekercs egyes 
területeirôl egyszerûen eltûnt a felvétel. Hosszas nyomozás 
után derült ki, hogy az egyik munkatárs mágneses karkötôt 
viselt, s ahogyan a tekercsekkel dolgozott, a karkötô mág
neses tere körcikknyi területeken letörölte a felvételeket.) 
A felvételek élettartamát illetôen az a kérdés is felmerül
het, hogy a lejátszások alkalmával csökkene a szalag mág
nesezettsége. A válasz megnyugtató: mivel a mágnesség 
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Analóg vagy digitális?
Ötödik, befejezô rész: a magnetofon

Elôzô két írásunkban a magnetofon mûködési elvét, vázlatos történetét s a stúdiótechnikában és 
zenében betöltött valóban korszakalkotó szerepét mutattuk be olvasóinknak. Ám mert a mágneses 
hangrögzítés az amatôr hangfelvétel-készítést is lehetôvé tette, így a házi hangtechnikai tevé-
kenységet sem hagyta érintetlenül. Az alábbiakban röviden errôl, valamint a szalagok tárolásá-
ról, hangminôségérôl, élettartamáról olvashatnak.

2 Ujházy László
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nem megy át a lejátszófejbe, így értéke sem 
csökken, tehát nem fordulhat elô, hogy 
minden lejátszáskor egyre halkabb lesz a 
felvétel, majd végül teljesen eltûnik.
Egy különös jelenséget is meg kell említe
nünk, melyet olvasóink talán a régebbi 
rádiómûsorok (például hangjátékok) 
hallgatásakor meg is figyelhettek: ha a 
felvétel egy hirtelen, erôsebb hangot – 
például puskalövést – tartalmaz, ak
kor az lejátszáskor többször is hallha
tó. Elôször igen halkan, majd 
erôsebben, azután nagyon erôsen 
(ez az eredeti felvétel), majd ismét 
többször, de egyre halkulva hall
hatjuk ugyanazt a hangot. Ennek 
oka, hogy a feltekercselt szalagok 
menetei szorosan, egymáshoz simul
va helyezkednek el, s a hangosabb han
gok mágneses erôvonalai a szomszédos me
neteket felmágnesezik. Ez a jelenség azonban csak a nagy 
sebességû stúdiószalagoknál (régebben 76,2, késôbb 38,1 
cm/s) fordul elô, de az alacsonyabb szalagsebességek (19,05; 
9,5 cm/s) és fôként a kazetták 4,75 cm/sos sebessége esetén 
ez már alig jelentkezik. A menetek közötti átmágnesezôdés 
elkerülhetetlen, ami ellen egyes stúdiókban úgy védekez
tek, hogy a felvételeket csak minden második lejátszás 
után tekercselték vissza.  

A tapasztalatok alapján kimondható, hogy a korszerû sza
lagon, megfelelô klímakörülmények mellett tárolt és gon
dosan kezelt stúdiófelvételek élettartama a lejátszások szá
mától lényegében függetlenül a 40–50 évet biztosan eléri 
– eltekintve a gyártási hibás szalagok spontán mechanikai 
tönkremenetelétôl, mert sajnos erre is vannak példák.

Más a helyzet az otthoni kazettás felvételek esetében. Az 
ajánlott archívumkörülmények házi megteremtése nyil
vánvalóan nem lehetséges, tehát a hordozók kiszáradásá
nak nagyobb az esélye. A mechanikai körülményeket te
kintve pedig ezek a felvételek igen lassú sebességûek, ezért 
a legkisebb sérülés, megnyúlás, hullámosság lejátszáskor 
már jól hallható. (Csak összehasonlításképpen: ha egy 
prózai felvételen egy névelô kb. 1 másodpercnyi, akkor ez 
a stúdiófelvételek nagyobb sebességébôl eredôen kb. 38 cm 
szalaghosszon helyezkedik el, míg a kazettás felvételeknél 
ez a hossz csupán kb. 4,7 cm. A stúdiószalagon egy 4 cen
timéteres sérülés ugyan jelenthet problémát – például egy 
rövidke hangugrást –, de a szöveg érthetôségét nem befo
lyásolja. A kazetta esetében viszont egy 4 cmes szalagsé
rülés következtében ez a névelô teljesen eltûnik.) Márpe
dig a vékony és keskeny kazettás szalagok esetében köny
nyebben elôfordul mechanikai sérülés, hiszen – eltekintve 
a szinte stúdióminôségû kazettás készülékektôl – nem 
minden kazettás magnó kíméli a szalagokat, s maguk a ka
zetták sem egyformák. Ha egy kazetta eldeformálódik, 

akadozik benne a szalag, akkor ebbôl egyenesen következ
het annak sérülése. Az elmondottak természetesen az ott
honi mágneses képfelvételekre (például VHS) ugyanígy 
érvényesek. 

A kazettás felvételek átmentése

Házi archívumokban számtalan értékes zenei vagy családi 
felvétel található, melyek értéke az idô elôrehaladtával 
egyre nagyobb. Tételezzük fel, hogy tárolásuk szakszerûen 
történik, tehát a tekercsek évtizedek múltán is lejátszha
tók lesznek. Kérdés azonban, hogy milyen készüléken. Ha 
felidézzük a szaküzletek évtizedekkel ezelôtti készülékkíná
latát, emlékezhetünk a kazettás magnók, VHSkészülékek 
óriási típusválasztékára. Ugyanez ma már nagyon gyérnek 
mondható, s ha a tendencia folytatódik, akkor e készülé
kek forgalma idôvel teljesen meg is szûnhet. A jelenség a 
gyártók szempontjából teljesen érthetô, hiszen össze
hasonlíthatatlanul nagyobb a digitális készülékek iránti 
kereslet. Nagyobb gyûjtemény esetén tehát érdemes meg
tartani egy jó lejátszókészüléket. Vannak, akik inkább az 
értékes anyagok digitalizálása mellett döntenek, ám az ere
deti tekercseket ilyenkor is célszerû megôrizni. A digitali
zált magnófelvételekre is érvényesek a hanglemezeknél el
mondottak: a digitalizált másolatok mindkét – tehát az 
analóg és digitális – rendszer hátrányos tulajdonságait 
magukon viselik.

A magnetofon-felvételek hangminôsége

A stúdiómagnók frekvenciaátvitele (a felvételek hangszí
nezete) – az alkalmazott szalagsebességtôl függôen – a tel
jes felnôttkori hallástartományt közvetíti. A digitális kor
szak elôtt az LP lemezek felvételei is magnetofonszalagra 
készültek a stúdiókban, ezeken történt a montírozás (a hi
bás részek helyettesítése), s errôl a kész mesterszalagról 
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A magyar gyártmányú terta 922 magnetofon



vágták a sokszorosítás alapját képezô lakklemezt. A koráb
bi LP lemezek tehát a stúdiómagnetofonok hangzási tulaj
donságait is tartalmazzák. 

A hanglemezzel ellentétben a magnetofonlejátszás nem 
tartalmaz apró pattogásokat, bár – mint minden analóg 
eszköz – ez sem zajtalan. A szalagok alapzaja egy folyama
tos halk suhogás, ami a mágneses részecskék ren de zet
lenségébôl ered. A stúdiókban a Dolby cég által kidolgo
zott zajcsökkentô áramkörök alkalmazásával e zajok 
jelentôsen csökkenthetôk. Az eljárás egyszerûsített válto
zatait a házi – többnyire kazettás – magnetofonoknál is al
kalmazzák, s ezt „Dolby B”vel, illetve „Dolby C”vel jelö
lik. A zajcsökkentôk alkalmazásánál fontos annak figye
lembe vétele, hogy a lejátszott hanganyag csak akkor lesz 
az eredetivel azonos hangminôségû, ha a zajcsökkentô 
áramkört mind felvételkor, mind lejátszáskor bekapcsol
juk.

A magnetofonok egyik legkényesebb része a felvevô, illet
ve lejátszófej. Elkerülhetetlen, hogy idôvel azok szalaggal 
érintkezô felületére ne tapadjon szennyezôdés. Ennek ha
tására a szalag felfekvése egyre bizonytalanabbá válik, s le
játszáskor a rövidebb hullámhosszú magasabb frekvenciák 
mágneses erôvonalai már nem érik el a légrést. A hang
minôségben ez egyre mattabb, sötétebb tónusú karakter
ben jelentkezik. (Hasonló a helyzet a videomagnók eseté
ben is, csak ott a hatás a képminôség, a színek romlásában, 
csíkosságában, esetleg eltûnésében mutatkozik meg.) A fe
jek tiszta alkoholos ecsettel történô gyengéd tisztítása 
mindkét esetben a kérdést jó idôre orvosolja. Ha azonban 
a tisztítás nem segít, akkor a fejek vagy elmozdultak, vagy 
kopásukból eredôen megérettek a cserére.

A magnetofonnak – mint a legtöbb analóg hangtechnikai 
eszköznek – mûszerekkel mérve kimutathatóak gyenge 
pontjai. E felvételek hangzása azonban kifejezetten kelle
mes a fül számára. Ezért egyes stúdiók elkészült digitális 
felvételeiket is átmásolják stúdiószalagra, s ennek lejátszá
sa nyomán jön létre a kész – immáron nem tisztán digitá
lis – mesterfelvétel. Mindezt persze a legtöbb stúdió és ki
adó nem nagyon hangoztatja, mintha szégyellnék, hogy a 
hangátviteli lánc egy analóg szakaszt is tartalmaz. Ezért 
olyan megoldást is alkalmazhatnak, melynél a magneto
font egy olyan áramkörrel helyettesítik, amelyben nincsen 
szalag, de a hangzásban létrehozza azokat a karaktereket, 
amelyek az analóg magnetofonfelvételekre jellemzôek. 

* * *

Legutóbbi öt írásunkban vázlatosan bemutattuk a klasszi
kus analóg felvételtechnika két jelentôs eszközét: a hang
lemezt és a magnetofont. Mindkettô esetében az analógia 
azt jelenti, hogy a lemezbarázdában vagy a szalagon rögzí
tett mûsorjel folyamatos, s a lemezbarázda deformációja 
vagy a magnószalag mágnesezettsége hûen követi a mikro

fonok által érzékelt és hangfrekvenciás feszültséggé átala
kított hanghullámokat. Az analóg technika természetesen 
nem korlátozódik csupán e két készülékcsoportra, hiszen 
egy tisztán analóg hangrendszerben az erôsítôk, ke verô
asztalok is analóg elvek szerint mûködnek, nem is szólva a 
mikrofonokról és hangszórókról. Ma már ugyanígy az ana
lóg filmhangot és mûsorsugárzást is megkülönböztetjük a 
digitálistól. 

A házi használatban, a stúdiókban és általában a mai fel
vételtechnikában – egyes kivételektôl eltekintve – az ana
lóg magnetofonok elvesztették korábbi jelentôségüket. Hí
res szalaggyárak álltak le a gyártással, emiatt a szalagok ára 
is emelkedett. Ahol azonban még e készülékek napi hasz
nálatban vannak, azok egyrészt a nagy archívumok, rádió
szervezetek, ahol a régi szalagos felvételek százezrei várják 
az átmentést valamilyen újabb hordozóra. Egy másik mai 
alkalmazási területet pedig azok a hangstúdiók jelentik, 
melyekben közbensô munkafázisként még ma is – az elôzô 
cikkünkben bemutatott – soksávos analóg magnetofonok
ra készítenek zenei felvételeket.

Valószínû, hogy az analóg technika már legtöbb olvasónk 
életében sem játszik lényeges szerepet. Legutóbbi öt írá
sunkat tekintsék hát úgy, mint fôhajtást egy olyan techni
ka elôtt, amely felbecsülhetetlen szerepet játszott a mögöt
tünk levô évszázad kulturális életében. Ezzel búcsút is 
mondunk az analóg technikának, mert sorozatunk 
következô részeiben már az 1980as évek nagy hangtech
nikai újdonságát: a digitális technikát mutatjuk be olva
sóinknak. n
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Gramofon: Hogyan kapott kedvet a hangmérnöki munká-
hoz?
mosó Endre: A zenével való ismerkedésem 1949ben 
kezdôdött, Wagner A nürnbergi mesterdalnokok címû 
operájával, amelyet Otto Klemperer dirigált. Az elôadást 
hatéves koromban külön igazgatói engedéllyel nézhettem 
végig, és már ilyen fiatalon csodás élményt nyújtott. 
Édesanyámtól tanultam zongorázni, aki a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Fôiskolán szerzett diplomát. Otthonunk 
gyakran volt házi muzsikálás színhelye, így akarvaaka
ratlanul sok zenemûvel ismerkedtem meg. Amikor 1964
ben a Mátyástemplomban az Állami Hangversenyze
nekar Liszt Ferenc Faustszimfóniáját rögzítette lemezre 
Ferencsik János vezényletével, végig ott lehettem a felvé
teleken. Lenyûgözött a mikrofonerdô, a magnók és ke
verôasztalok sokasága.  Ekkor határoztam el, hogy hang
mérnök leszek.

G.: Mikor került a Rádióhoz?
m. E.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója
ként akusztikai gyakorlaton vettem részt az Operaház
ban, ahol különbözô méréseket végeztünk. Itt ismerked
tem meg Járfás Tamással, aki abban az idôben már neves 
zenei rendezô és hangmérnök volt a Magyar Rádióban. 
Elmondtam neki, mik a terveim a hangmérnöki pályával 
kapcsolatban, s ô örömmel fogadott késôbb a Bródy Sán
dor utcában. Tanácsára tanulmányaimat a Kandó Kál
mán Mûszaki Fôiskolán fejeztem be. 1968ban kerültem 
végleg a Rádióhoz, és azon kevesek közé tartozom, akik a 

szakma minden fázisát végigjárták. Egy évvel késôbb az a 
megtiszteltetés ért, hogy az – akkor a legkorszerûbb tech
nikával ellátott – elsô Mercedes sztereó közvetítôkocsira 
kerültem. 

G.: Rádiós pályafutása alatt melyik korszak maradt a legem-
lékezetesebb?
m. E.: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a hetvenes években 
a Magyar Rádió Európában a felvételtechnikát és a hang
zás minôségét tekintve egyaránt az élen járt. Sorban nyer
tük a nemzetközi díjakat a hangjátékokért és komolyzenei 
felvételeinkért. Volt olyan kvadrofon kísérletünk Ujházy 
László irányításával, amelynél az egyik adó sugározta a 
négy csatorna elsô két jelét, a másik adó pedig ezzel egy 
idôben a harmadik és negyedik csatornát, s ha az ember 
szembe állított két sztereó rádiót a szobában, megvalósult 
a kvadrofónia. Elsô emlékezetes felvételem a milánói Scala 
elôadásához kötôdik, ezt Claudio Abbado vezényelte. 
Mahler VIII. szimfóniája (az Ezrek szimfóniája) szintén 
nagy kihívást jelentett, mert a hatalmas apparátus (pél
dául a 800 fôs kórus) miatt nehezen lehetett eltalálni a 
megfelelô arányokat, hiszen a felvételt egy sportcsarnok
ban kellett készíteni.

G.: A komolyzenei feladatokon kívül milyen munkákban vett 
részt?
m. E.: Számtalan táncdalfesztiválnak, népzenei fesztivál
nak, rockkoncerteknek, jazzfesztiváloknak voltam a hang
mérnöke. Szíriában és Kubában taníthattam a zenei felvé
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Mosó Endre a Magyar Rádió külsôs hangmérnöke több 
mint kétezer hangfelvételt készített a Magyar Rádió és 
a Magyar Televízió számára, hazai és külföldi forgal-
mazású lemez- és CD-felvételek garmadája került ki 
kezei közül. Pályája során számtalan világhírû mû-
vésszel, zenekarral dolgozott együtt. Tizenhat éven át 
az Európai Mûsorsugárzók Uniója (European Broad-
casting Union, EBU) csapatának tagjaként számos élô 
adást közvetített a világ számos országába.

2 Lôrincz judit

„Életem alfája és ómegája: 
  a zene”



telek technikáját az ottani hangtechnikusoknak. Nagy 
szerencsémre 1980ban a Magyar Rádió hangmérnöke
ként kint lehettem a moszkvai olimpián, 1988tól pedig 
minden téli és nyári olimpián dolgoztam az EBU meghívá
sára, egészen 2002ig. Másfél hónapon keresztül a dallasi 
futballvilágbajnokság közvetítésein is részt vettem. Hosz
szú ideig én voltam az egyetlen magyar a százötven fôs 
nem zetközi stábban.

G.: Melyek a legfôbb különbségek a külsô helyszíni felvétel és 
a stúdiómunka között?
m. E.: Természetesen mindkettônek megvan a maga szép
sége, de különbözô a két tevékenység. A külsôs hangmér
nök a stábbal együtt magára van utalva. Neki kell megte
remteni a hangfelvétel lehetôségét. Már az elején eldôl, 
hogy oda tude állni a kívánt helyre a közvetítôautóval, 
vagy hordozható berendezéssel kell dolgoznia. Gyakorlati
lag neki kell felépítenie a rendszert. A feladatot még az is 
bonyolítja, hogy soha nem tudja oda helyezni a mikrofont, 
ahová a legjobb lenne. Szerencsére a Rádió zenei ren
dezôivel mindig egy véleményen voltunk a hangzás tekin
tetében, kitûnôen tudtunk együttmûködni, ami nélkül 
nehéz lett volna ez az összetett munka. Egy külsôs hang
mérnök szinte megszámlálhatatlanul sokféle helyen dolgo
zik. A stúdióban adottak a mikrofonok, csak helyezgetni 
kell ôket, az akusztikát pedig ismeri az ember. A külsô köz
vetítésnél, hangfelvételnél gyakorlatilag minden egyes 
koncertterem külön beállítást igényel, mivel mind más 
akusztikájú.

G.: Könnyebb sikereket elérni a stú-
dió üvege mögött, mint a „terepen”?
m. E.: Úgy gondolom, igen, de 
ennek ellenére semmiképp sem 
cseréltem volna a stúdiók hang
mérnökeivel, mert így sokkal iz
galmasabb feladatokat kaptam. 
Olyan világhírû karmesterekkel és 
szólistákkal dolgozhattam együtt, 
akikkel a Rádió vagy a Televízió 
stú dióiban nem találkozhattam 
volna. Lamberto Gardelli, Lovro 
von Matačić, José Carreras és 
Plácido Domingo azok, akiket ér
demes hirtelen kiemelni. A velük 
való találkozás nekem mindennél 
többet ért. Életem egyik legizgal
masabb élménye volt, amikor a lô
té ren tankok dübörgését vagy lö
vegek kilövésének és becsapódá
sának a hangját kellett rögzíte
nünk hangjátékokhoz, de azt is 
kevés hangmérnök mondhatja el, 
hogy kormánygéppel utazott 
Bonnba felvételt készíteni, ahol 
Kádár János Helmuth Schmidttel 
találkozott. Nagy kihívás elé állí

tott az olimpiák közvetítése is. Gyakorlatilag rajtam múlt, 
hogy vane TVs és rádiós hang Európában, és hogy mi
lyen a hang minôsége. Egy kommentátor hangja, amely 
például Sydneybôl érkezett Budapestre, bonyolult utat 
járt be, míg ideért. Hanghiba esetén nem volt könnyû be
határolni, miért nincs hang. Ennyivel színesebb és változa
tosabb, de egyben felelôsségteljesebb is egy külsô hang
mérnök munkája.

G.: Mire a legbüszkébb?
m. E.: Más hangmérnöknek ritkán adatott meg, hogy 
olyan bensôséges kapcsolatba kerüljön akár Tátrai Vil
mossal, Ferencsik Jánossal vagy Cziffra Györggyel, mint 
én, hiszen édesanyám valaha együtt kamarázott velük. A 
mûvészek engem eleve barátságosabban kezeltek. 2006
ban vonultam nyugdíjba, most a családom, az unokák az 
elsôk, de még mindig részese vagyok a zenei életnek. 
Évente kéthárom alkalommal felkérést kapok külföldi 
kórusokkal, karmesterekkel történô felvételek készítésé
re. Tavaly jelent meg Vásáry Tamás szólólemeze, melynek 
én voltam az egyik hangmérnöke. Úgy érzem, sokat ad
tam a Magyar Rádiónak, szinte a fél életemet. De sokat 
kaptam is a Rádiótól, például lehetôséget arra, hogy ze
netörténeti eseménynek számító koncerteken vegyek 
részt. Szerencsés embernek vallom magam, mivel egész 
életemben azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek, és 
a zenétôl a mai napig nem szakadtam el, ez az alfája és 
ómegája az életemnek. n
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Mosó endre 1969-ben került az akkor legkorszerûbb technikával ellátott, elsô Mercedes sztereó közvetítô ko csi ra
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Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat nemcsak a szakmát, a magyar zenei élet 
szereplôit, illetve hûséges elôfizetôit szeretné megszólítani, hanem a zenekedvelôk, a klasszikus zene és a jazz iránt 
érdeklôdôk lehetô legszélesebb táborát. Szándékunk szerint folyamatosan bôvítjük a Gramofon terjesztôinek körét, 
s ennek érdekében az elmúlt idôszakban jó néhány új megállapodást kötöttünk. Az alábbiakban felsoroljuk azokat 
a helyeket, ahol a Gramofon már jelenleg is biztosan megvásárolható.

BuDAPESTI HANGLEmEZBOLTOK
n Akadémia Zenemûbolt – Bp. Vi., Király utca 28. 
n Budapest Music Center – Bp. iX., Lónyay utca 41.
n Concerto Hanglemezbolt – Bp. Vii., Dob utca 33. 
n Fonó Budai Zeneház – Bp. Xl., Sztregova utca 3. 
n Írók Boltja – Bp. Vi., Andrássy út 45. 
n Mûvészetek Palotája hanglemezbolt – Bp. iX., Komor Marcell u. 1. 
n Óbudai társaskör – Bp. iii., Kiskorona utca 7. 

LAPKEr – Budapest
n relay 1011 Budapest, Batthyány tér – HÉV 
n relay 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
n relay 1023 Budapest, Germanus Gyula park – aluljáró 
n relay 1024 Budapest, Moszkva tér 
n inmedio 1025 Budapest, Lövôház u. 4.
n inmedio 1033 Budapest, Flórián tér – üzletközpont 
n relay 1042 Budapest, újpest – metró 
n inmedio 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. 
n relay 1052 Budapest, Deák F. tér – aluljáró 
n relay 1052 Budapest, Kígyó u. 
n inmedio 1052 Budapest, Párizsi udvar 
n inmedio 1052 Budapest, Váci u. 10. 
n inmedio 1052 Budapest, Városház u. 3–5. 
n relay 1053 Budapest, Kálvin tér 1. 
n relay 1062 Budapest, nyugati tér – aluljáró 
n relay 1071 Budapest, Blaha Lujza tér – aluljáró 
n inmedio 1073 Budapest, erzsébet krt. 17.
n relay 1082 Budapest, Baross tér 
n relay 1093 Budapest, Boráros tér – aluljáró 
n relay 1097 Budapest, nagyvárad tér – metró 
n inmedio 1106 Budapest, Örs vezér tere – árkád 
n relay 1107 Budapest, Kôbánya-Kispest – metró 
n inmedio 1117 Budapest, Október 23. u. 6–10. 
n relay 1122 Budapest, Déli pu. – metró
n inmedio 1126 Budapest, Böszörményi út 18/b. 
n relay 1132 Budapest, Váci út – róbert Károly krt. (árpád híd 1.) 
n relay 1132 Budapest, Váci út – róbert Károly krt. (árpád híd 2.) 
n relay 1134 Budapest, Lehel tér – Gogol u. aluljáró 
n relay 1134 Budapest, Lehel tér – Victor Hugo u. 
n inmedio 1141 Budapest, Örs vezér tere – Sugár 
n relay 1142 Budapest, Mexikói út – földalatti 
n relay 1143 Budapest, Kerepesi út – Hungária krt. 
n inmedio 1152 Budapest, Szentmihályi u. 131. – Pólus Center 
n relay 1185 Budapest, Ferihegy 2/B – Érkezés 
n relay 1185 Budapest, Ferihegy 2/B – tranzit 
n inmedio 1223 Budapest, nagytétényi u. 37–47. (Campona) 

LAPKEr – vidék
n inmedio 2100 Gödöllô, Szabadság tér 9. 
n inmedio 2900 Komárom, Klapka u. 12. 
n inmedio 3300 eger, Széchenyi út 20. 
n inmedio 4026 Debrecen Plaza, Péterfia u. 18 
n inmedio 4400 nyíregyháza Plaza – Szegfû u. 75. 

n relay 5000 Szolnok, MáV Pályaudvar
n relay 5600 Békéscsaba, Andrássy út 58. 
n inmedio 6000 Kecskemét, Petôfi S. u. 2. 
n inmedio 6722 Szeged, Kárász – Dugonics tér 1. 
n relay 6722 Szeged, MáV nagyállomás 
n inmedio 7150 Bonyhád, Szabadság tér 12. 
n inmedio 7400 Kaposvár Plaza 
n inmedio 7600 árkád, nagy Lajos király út – Alsómalom sarok 
n inmedio 8000 Székesfehérvár, Fô u. 9. 
n inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 1. 
n inmedio 8300 tapolca tesco, Veszprémi u. 5. 
n inmedio 8800 nagykanizsa – tesco 
n inmedio 8800 nagykanizsa Plaza 
n relay 9001 Gyôr, révai u. 8., MáV 
n relay 9700 Szombathely, MáV csarnok

LírA – Budapest
n europark Bevásárlóközpont, Kék Moly Könyvesbolt – Bp. XiX., Üllôi út 201.
n Fókusz Könyváruház – Bp. Vii., rákóczi út 14.
n Kodály Zoltán Zenemûbolt – Bp. V., Múzeum krt. 21.
n Líra Könyváruház – Bp. Vi., nagymezô u. 43.
n Líra Könyváruház, rózsakert Bevásárlóközpont – 

Bp. ii., Gábor áron u. 74.
n rózsavölgyi és társa Zenemûbolt – Bp. V., Szervita tér 5. 

LírA – vidék
n Corvina Könyvesbolt – 7621 Pécs, Széchenyi tér 8.
n Fókusz Könyváruház – 7621 Pécs, jókai u. 25.
n Fókusz Könyváruház – 6720 Szeged, tisza L. krt. 34.
n Koncert és Zenemûbolt – 9021 Gyôr, Arany jános u. 3.
n Líra Könyvesbolt – 2000 Szentendre, Fô tér 5.
n Líra Könyv- és Zeneszalon – 6000 Kecskemét, Hornyik krt. 2.
n Líra Könyvesbolt – 9400 Sopron, Hátsókapu u. 8. 
n Líra Könyváruház – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 8/3.

VIDÉKI HANGLEmEZBOLTOK
n Antikvárium Kft. – 6720 Szeged, Kárász u. 16.
n Blue train Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Károly j. u. 43/A
n CD Café – 2000 Szentendre, Alkotmány u. 5.
n Deák Könyvesház – 8800 nagykanizsa, Deák tér 2.
n Filharmónia Kelet-Magyarország nkft. jegyiroda –  

3525 Miskolc, Kossuth u. 3.
n Hold Antikvárium és Hanglemezbolt –  

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 2.
n Könyvpavilon – 7100 Szekszárd, Szent istván tér 1–3.
n Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
n Miskolci Szimfonikus Zenekar közönségszolgálati iroda –

3525 Miskolc, rákóczi u. 2.
n rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
n roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
n Sziget Könyvesbolt (Debreceni egyetem fôépület) – 

4032 Debrecen, egyetem tér 1.
n Unicus Antikvárium – 9400 Sopron, Szt. György u. 14.
n Victor Audio hanglemez- és CD-szaküzlet – 6000 Kecskemét, 

Vörösmarty u. 6.
n Vörös Cédrus – 9400 Sopron, Mátyás király u. 34/f
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Goldmark Terem

Omer Klein Trió
Gerendás Péter koncertje
A zöld elefánt és a Müncheni óra 
(beszélgetés Giorgio Pressburgerrel)
Megáll az idő – válogatás G. Dénes György dalaiból

Dohány utcai zsinagóga

The Metropolitan Opera Brass of New York
(A New York-i Metropolitan Opera fúvós együttesének koncertje)
A világzene legendái - Marko Markovic, Lajkó Félix és 
a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band koncertje
Ezeregy szefárd éjszaka - Palya Bea koncertje 
(Közreműködik: Dés András és Bolya Mátyás)
Idan Raichel Project koncert (Izrael)
A Budapest Klezmer Band és a Vujicsics Együttes 
koncertje

Uránia Nemzeti Filmszínház

Orian Michaeli és a New Generation táncestje
Falusi Mariann és Földes Tamás koncertje 
- Leonard Cohen és Irving Berlin műveiből
Az Orosz Zoltán Harmonika Trió koncertje
Szeretni bolondulásig - régi idők filmzenéi
- Horgas Eszter koncertje
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