
Analóg vagy digitális?
Hetedik rész:
A CD sokszorosítása

Elôzô írásunkban bemutattuk az analóg jel di-
gitális jellé történô átalakításának két fontos lé-
pését: a mintavételt és a kerekítést, amelyek 
nyomán a mûsor már digitális formátumba ke-
rül. Ezt még az adott hordozó (jelen esetben a 
CD) rendszerének megfelelôen kódolni kell, el 
kell látni a lejátszás komfortját szolgáló 
„szubkódokkal”, s ez a kódolt jel – mely tovább-
ra is nullák és egyesek sorozatából áll – kerül rá 
a CD-re. Mivel a CD alapvetôen a korábbi ana-
lóg mûsoros kazetta „kiváltására” jött létre, 
igen hamar meg kellett oldani annak sokszoro-
sítását. Európában 1983 elején kerültek forga-
lomba az elsô CD-k, s a hallgatók is ekkor ke-
rültek rendszeresebb kapcsolatba a digitális 
technikával. A stúdiókban természetesen már 
korábban fel kellett készülni a digitális váltás-
ra, s ennek kezdeti lépései a hetvenes évek má-
sodik felében megtörténtek.

2 Ujházy László

A sokszorosítás egyes fázisait az alábbiakban ábrák segítsé-
gével mutatjuk be. Az ábrák nem méretarányosak, hiszen 
a CD átmérôje 12 cm, vastagsága 1,2 mm, ugyanakkor a 
bemélyedések, továbbá a fényvisszaverô és védôlakk réte-
gek mikroszkopikus méretûek. Az egyes rétegeket eltérô 
színek jelzik, ám ezek ugyancsak nem színhelyesek, hiszen 
az átlátszó üveget, az ezüstös fényvisszaverô réteget vagy az 
ugyancsak átlátszó mûanyag alapréteget nehéz lenne való-
ságos színeikkel ábrázolni.

A gyári CD elôállítása

Az alapanyag egy csiszolt, CD-méretû üveglemez, amely 
egyik oldalán vékony lakkbevonatot tartalmaz.

Ezt a lemezt a digitális jelfolyammal, lézersugár segítségé-
vel megvilágítják, mintha CD-t írnának. Azokon a része-
ken, ahol a jelnek megfelelôen a sugár be volt kapcsolva, a 
lakk meglágyul, ahol viszont nem volt bekapcsolva, ott 
érintetlen marad.

Ezután a meglágyult lakkrészeket oldószerrel kimossák. 
A kioldás után megmaradó felület metszetén jól látható 
a digitális technika legfontosabb jellemzôje: vagyis hogy 
csupán két értékkel (jelen esetben a mélyedéssel vagy a 
kitüremkedéssel) közvetíti az eredetileg analóg mûsort.

Errôl a mikroszkopikusan „rücskös” felületrôl galvanizálá-
si eljárással egy nikkel levonat – az úgynevezett apalemez 
– készül, amely az eredeti „negatívja”, azaz a bemélyedések 
helyén kitüremkedéseket tartalmaz. (Az ábrán jelképesen 
éppen leveszik a nikkel-levonatot az üveglemezrôl.)

Az apáról újabb levonat készül: az anyalemez, ami pontos 
másolata az eredeti kimosott lakkos üveglemeznek.

Az anyalemezrôl több „fiú-levonatot” készítenek, s ezek 
lesznek a prés-szerszámok (nyomólemezek).
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lakkbevonat

üveglemez

a bekapcsolt lézersugár hôjének hatására meglágyult lakkfelület

a kész apalemez

   1.

   n.
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A nyomólemezzel a megolvasztott polikarbonátba nagy 
erôvel belenyomják az információt hordozó bemélyedéseket.

Ezzel megkaptuk az eredeti üveglemezen kioldott lakkré-
teg struktúráját, tehát magát a kódolt felvételt.

A lemez felületét fényvisszaverô, tükrözô felülettel vonják 
be, ugyanis majd a lejátszáskor errôl verôdik vissza az alul-
ról olvasó lézersugár.

Ez a tükrözô réteg a lemez legkényesebb része, hiszen sé-
rülése vagy oxidációja rontja (végsô esetben lehetetlenné 
teszi) a lemez lejátszhatóságát. Hogy a gyors oxidáció ne 
jöjjön létre, a tükrözô réteg felsô oldalát védôlakkal von-
ják be, majd erre kerülnek a feliratok. Ezzel a CD elkészült.
A megbízható lejátszhatóság érdekében a CD-sorozatokat 
minôségi vizsgálatnak vetik alá; olykor szúrópróba-szerûen 
egy-egy példányt kiragadva, részletes, számítógépes kiérté-
keléssel elemezve az egyes jellemzôket. E vizsgálatoknak 
köszönhetôen elvileg csak hibátlan CD kerülhet kereske-
delmi forgalomba.

A gyárilag sokszorosított CD felépítése

Az alábbi ábrán – mintegy összefoglalásképpen – a kész 
gyári CD felépítése látható:

Amikor a CD-t behelyezzük a lejátszó készülékbe, akkor 
annak lézersugara bekapcsol, s alulról érzékeli, hogy a 
visszaverôdés honnan (a metszet melyik síkjából) érkezik. 

Majd megtörténik a digitális jelfolyam analóg jellé való 
visszaalakítása, és a mûsor megszólal a hangszórókban. Az 
érzékelt szubkódok egyúttal olyan fontos adatokat szolgál-
tatnak, mint például a lemez tartalomjegyzéke, a trackek 
sorszámozása, idôtartama. Ezen információk legtöbbje 
megjelenik a készülék kijelzôjén.
Bár a CD-sokszorosítás a modern technika vívmánya, 
maga az eljárás alapelve nem újkeletû, hiszen a fekete le-
mezeket már több mint száz éve így sokszorosítják. Sôt, az 
LP lemezek „alapanyagaként” használt lakklemez mérete 
ugyanúgy azonos a késôbbi kész lemez átmérôjével, felépí-
tése pedig egy alumínium korongra rávitt lakkréteg. A 
kész felvételt ebbe a lakkrétegbe vágja bele a vágótû, majd 
az ezt követô többszörös galván eljárás utáni préselés ered-
ménye a kész hanglemez. 

A gyárilag sokszorosított CD kezelése

A CD nagy elônye a korábbi hanglemezekkel szemben 
elsôsorban abból adódik, hogy lejátszásakor a forgó lemezt 
semmi sem érinti, hiszen a lejátszás fénysugárral történik. 
Ennek ellenére a CD ugyanolyan gondos tárolást és keze-
lést igényel, mint az LP lemez.
A CD-t ujjainkkal kizárólag a két pereme között érintsük, 
mert egyébként az elkerülhetetlen ujjlenyomatok a lézer-
fény útjába kerülve rontják a lejátszhatóságot. Ebbôl a 
szempontból elônytelenek azok a karton tokok, amelyek 
kétségtelenül szebbek és mutatósabbak a mûanyag tokok-
hoz képest, de ezekbôl a CD sok esetben csak a lemez szé-
leinek erôteljes megfogásával vehetô ki. Ilyenkor a CD fe-
lülete meg is karcolódhat, s a karcok – fénytörésük révén 
– ugyancsak ronthatják a lejátszhatóságot. Óvatlan kivé-
telnél vagy visszahelyezésnél a mûanyag tok belsô kar-
mantyúi is karcolhatnak. (Egyébként a mûanyag CD-tok a 
20. század egyik legszerencsétlenebb alkotása. Gyûri, tépi a 
vastagabb kísérôfüzetet, s ha véletlenül leesik a földre, ak-
kor mindig olyan helyen és úgy törik el, hogy használha-
tatlanná váljon.)
A karcolt CD-k házilag – esetenként fogkrémes vattával, 
sugárirányban történô finom dörzsöléssel – javíthatók. A 
paszta kitölti a karcokat, megszüntetve a fénytörést. Ha a 
lemez tisztításra szorul, akkor azt az erre szolgáló folyadék-
kal tegyük, ugyancsak mindig sugárirányban. Körkörös 
tisztításnál ugyanis a mûsorjeleket és a hibajavító kódokat 
egyaránt megsérthetjük. 
A CD legkényesebb része mégis – a lejátszó lézerfény által 
egyébként nem érintett – felsô felülete. Mint már említet-
tük, az alumínium tükrözô réteg levegôvel érintkezve igen 
gyorsan oxidálódik, fényvisszaverô képessége romlik. En-
nek megakadályozását szolgálja a védôlakk, amely azon-
ban sérülése esetén többé nem láthatja el feladatát. Akár 
karcolásoktól is megsérülhet, de ezt – olykor tôlünk telje-
sen független – kémiai folyamatok is okozhatják. A lakk-
réteg – többnyire gyártási hiba következtében – idôvel „ki-
cserepesedik”; olyanná válik, mint a szárazságban szikkadt 
talaj, s a levegô máris érintkezhet az alumínium réteggel. 

polikarbonát

tükrözô réteg

tükrözô réteg

feliratok

védôlakk

polikarbonát alap
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Ettôl függetlenül is célszerû, ha a lemezeket óvjuk a köz-
vetlen napsugárzástól, s jól tesszük, ha az üzletek déli fek-
vésû kirakataiból nem vásárolunk CD-t. A lemezeket 
mindig tartsuk a tokban, lehetôleg sötétben, és az is elô-
nyös, ha a tárolási hômérséklet alacsonyabb a szo bahô mér-
sék lethez képest. Kedvezôtlen kémiai folyamatok jöhetnek 
létre akkor is, ha a lemezre közönséges filctol lal írunk, 
címkéket ragasztunk vagy a papírtok tartalmaz va lamilyen 
vegyi anyagot. Kétségtelen, hogy minden elô vi gyázatosság 
mellett is elôfordulhatnak spontán tönkremenetelek, hi-
szen a kémiai folyamatok gyakran igen alattomosak.

A gyári CD-lemezek élettartama

Ami a CD-k élettartamára és elnémulására vonatkozó, 
idônként felbukkanó híreket vagy híreszteléseket illeti: a 
vásárlók csalódottsága valójában abból ered, hogy a CD-
technika a köztudatban örökéletûként él, hiszen a lemezt 
a lejátszáskor nem karcolja tû. Ám mint láttuk, a CD-nek 
nem a lejátszások ártanak. A régebbi felvételek kb. húsz év 
múltán megjelenô újrakiadásai mindenesetre azt bizonyít-
ják, hogy a kiadók sem bíznak feltétlenül a CD-k örökké-
valóságában. E bizalmatlanságot az is jelzi, hogy az új ra ki-
adások az eredeti, részletesebb kísérôfüzetek helyett csak 
igen egyszerû, egy-két lapnyi írásos anyaggal jelennek meg, 
hiszen az eredeti kiadás füzete nyilván nem megy tönkre.  

A CD-k lejátszási bizonytalanságai nem egyik pillanatról a 
másikra következnek be – lassú folyamatról van szó. Ha le-
játszás közben apró pattogásokat hallunk, az jelzi, hogy a 
folyamat beindult. Idôvel a pattogások sûrûsödnek, a 
trackek közvetlenül már elérhetetlenné válnak, de elô for-
dulhat, hogy a lemez folyamatosan még lejátszható. Meg-
történhet, hogy egy másik lejátszón a pattogások még nem 
hallhatók, hiszen a hibajavítók és a lézerlencsék pormen-
tessége között lehetnek különbségek. Az ilyen lemezek szá-
mítógépen még általában kifogástalanul lejátszhatók, és ha 
értékes mûsorról van szó, azt érdemes is egy példányban 
egy másik CD-re átmásolni. (Igaz, hogy a házi másolás elvi-
leg tilos, de mikor tiltják meg a lemezek spontán elnémulá-
sát, és küszöbölik ki, hogy a hallgatónak idôvel újra meg 
kelljen vásárolnia a továbbra is hallgatni óhajtott CD-t?) E 
kissé pesszimista gondolatok ellenére mégis kimondható, 
hogy a CD nagyon hasznos és sikeres konstrukció. Az eset-
leges elnémulásukról szóló hírek pedig olykor azért kapnak 
nagyobb hangsúlyt, mert ha valami hibátlanul mûködik, 
annak napjainkban nincs hírértéke.

Sorozatunk következô írásában az egyszer írható (CD-R), a 
többször írható (CD-RW), valamint néhány további for-
mátum bemutatásával folytatjuk sorozatunkat, s hamaro-
san a sorozat fôcímében feltett kérdésre is megkíséreljük a 
válaszadást. n
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Gramofon: Milyen élmények alapján döntött a zenei pálya 
mellett? 
Szirányi János: Mivel családunkban sok muzsikus volt, a 
zenébe a világ legtermészetesebb módján belenôttem. 
Anyai nagymamám Fischerné Szalay Stefánia – egykor 
Bartók tanítványa – nagypapámmal alapította a Nagyvá-
radi Zeneiskolát. Édesanyám zongoratanárként végzett a 
Zeneakadémián, édesapám pedig ugyanott zongoramûvészi 
diplomát szerzett Dohnányinál. Sosem merült fel más, 
mint hogy muzsikus legyek. A Zeneakadémia zon go ra-

mûvész-tanári szakának elvégzése, majd néhány év tanítás 
után viszont egy második szerelem érintett meg, sôt csábí-
tott el: a Magyar Rádió. Végül is harminc esztendeig ott 
éltem a muzsikus létemet.

G.: Hogyan került a Magyar Rádióhoz, és mi mindennel fog-
lalkozott ott?
Sz. J.: 1970 ôszén zeneakadémiai évfolyamtársnôm, Durkó 
Katalin – akkor már a Rádió munkatársa, késôbb zenei 
rendezôje – szólt, hogy egy új státusz nyílt a szimfonikus ro-
vatnál, és biztatott, hogy pályázzam meg. Akkortájt amo-
lyan nagyüzemként volt szakosítva a rádió; benne a Zenei 
Fôosztály is világosan felépített szervezetként mûködött. 
A mintegy kétezer fôs intézmény legnagyobb fôosztályán 
– a zenei együtteseket is beleszámítva – közel négyszáz 
munkatárs dolgozott: muzsikusok, szerkesztôk, zenei ren-
dezôk, valamint a vezetés és adminisztráció tagjai. A ko-
molyzene és könnyûzene nagy szerkesztôségei mellett ki-
sebb önálló szakmai mûhelyek gondoskodtak a népzenei, 
ismeretterjesztô, tudományos és ifjúsági zenei programok 
megvalósításáról, valamint a Rádió szerteágazó zenedip-
lomáciai kapcsolatairól. A szimfonikus rovatban néhány 
esztendô alatt módom volt a szerkesztôi munka szinte 

A Bartók 
Rádiótól 

a Bartók 
Emlékházig

Szirányi János, a Bartók Béla Emlékház igazga-
tója mögött jelentôs mûvészeti és zenei szer-
kesztôi pályafutás áll. Különbözô tisztségekben 
három évtizedig tevékenykedett a Magyar Rá-
dióban, amelynek két évig elnöke is volt. 2001-
ben mégis úgy döntött, hogy visszatér a „csalá-
di gyökerekhez”, és Bartók Béla hagyatékát, 
mûvészetét ápolja a továbbiakban.

2 Lôrincz judit

Fotó: Lôrincz judit
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valamennyi változatát megtapasztalnom: az élô hangver-
senyek megvalósításától kórusmûsorok összeállításáig, ka-
marazenei programok és szöveges mûsorok készítésétôl 
külföldi koncertközvetítések mûsorba szerkesztéséig. Kon-
cepciózus szerkesztési elvek mentén, igen szigorú rendben, 
valódi alkotásként éltük meg munkánkat – mûfajonként, 
ízlésenként, vélhetô hallgatónként hangoltuk össze a há-
rom csatorna (Kossuth, Petôfi és Bartók Rádió) zenei mû so-
rait. Akkoriban még nem voltak számítógépes prog ramok, 
így a mûsorok összeállításában a mainál jóval nagyobb sze-
repet játszott a szerkesztô ízlése, egyénisége. 

G.: Rengeteg zenei felvétel készült a hetvenes–nyolcvanas 
években a Rádió stúdióiban és külsô helyszíneken. Milyen sze-
repe volt az intézménynek a hazai zenei életben akkor, és 
mindez hol tart most?
Sz. J.: A hazai közrádiózásnak ez a két évtized a bôvülést, 
a mûszaki fejlôdést, a minôségi rádiózás elterjesztését je-
lentette. Elindultak az URH- és sztereóadások, megszüle-
tett a Bartók programja, egyre fontosabbá váltak a vidéki, 
helyi mûsorok – miközben a Magyar Rádió az egész ma-
gyar kultúrának vált a legfôbb mecénásává, legnagyobb 
intézményévé. Zenei értelemben különösen: fiatal mû-
vészek pódiumra segítésével, zeneközvetítô és felvé tel -
készí tô munkájával, ismeretterjesztô lehetôségeivel, de 
kiváltképp új magyar zenemûvek megrendelésével, be-
mutatásával és dokumentálásával egyedülálló letétemé-
nyesévé vált a korszak zenekultúrájának. Voltak évek, 
amikor – az élô koncertbemutatókat nem számolva is – 
nyolcvan, száz vagy akár százhúsz kortárs zenei felvétel ké-
szült a stúdiókban! A rendszerváltás idôszaka azonban, 
amely egyre gyakrabban szólt hatékonyságról, pénzrôl, ta-
karékoskodásról, már korántsem kedvezett a költség-
vetésbôl táplálkozó mecénási hivatásnak, miközben máig 
sem jelentek meg érzékelhetôen a magántôke mûvé szet-
pártoló formái. Így a közrádió zeneteremtô lehetôségei is 
rohamosan kezdtek fogyatkozni. Zenekari, operajátszási, 
kortárszenei, sôt általában is értékteremtô kultúrát azon-
ban tisztán üzleti alapon sehol a világon nem lehet felépí-
teni. És ez már nem csak a rohamosan átalakuló, lehe tôsé-
geiben fogyatkozó közrádiónk dilemmája. 

G.: Mi a zenei szerkesztôi ars poeticája?
Sz. J.: A tanításban, a szerkesztôi és vezetôi munkámban 
egyaránt ugyanaz a titok foglalkoztatott: hogyan lehet az 
értékes zenét minél több ember lelkéhez, értelméhez eljut-
tatni. És a rádiózásnak éppen az lett a csodája az egész vi-
lágon, hogy hihetetlen mértékben ki tudta terjeszteni a 
megérinthetô közönséget. Gondoljunk csak bele, hogyan 
zajlottak régen a zenei események. Többségében zárt-
körûen, ünneplôbe öltözve – legyen az egy fejedelmi udvar 
vagy templom, operaház vagy polgári szalon. Mindez öt, 
húsz, száz vagy ezer ember egyszeri közös élménye volt. 
Amikor a zene véget ért, attól kezdve máris minden legen-
dává nemesült: ki, mire, hogyan is emlékezett. És akkor, a 
19. század végén, a zenei megismételhetetlenség sok ezer 

éves hagyományát felülírva jelent meg Edison találmánya, 
a gramofon, majd követte a hangtovábbítás varázsa, a rá-
diósugárzás. Egy csapásra minden megváltozott: megújult 
az alkotók, az elôadók, a közönség és a zene egész viszony-
rendszere. Hiszem, hogy mindebben a folyamatban hatal-
masra nôtt a rádióknak, a mûsorkészítôknek a felelôssége. 
Ezért is volt olyan gyönyörû ez a szakma: biztos érzékkel és 
tudással meglelni az igazi értékeket, és azokat a legváltoza-
tosabb módon eljuttatni a hallgatók minden rétegéhez.

G.: Mely mûsorokra emlékszik szívesen vissza?
Sz. J.: Mindazokra, amelyekben a 20. század nagy zené-
szei az elôadómûvészet legfontosabb tradícióit jelenítet-
ték meg. Meixner Mihály Lemezalbuma, Varga Ferenc 
HiFi-je, Kroó György Hallgassuk együtt-je évtizedeken át 
valósággal érték-igazodási pontot jelentett a hallgatók 
számára. De külön említést érdemel Sebestyén János Egy 
rádiós naplójából címû, unikális sorozata: az a zenei-törté-
nelmi feature, amely talán a leghitelesebb lenyomata a 20. 
század rádiózásának. Saját mûsoraim közül legjobban a 
Mûvészlemezeket kedveltem. Ez a sok évtizedes program 
mintegy elôfutára lett a ma divatos, értékeket közvetítô, 
ugyanakkor könnyedebben befogadható rádiózásnak. 
Hosszú vezetôi megbízatásaim késôbb már az egész közrá-
diózás jövôje felé fordították érdeklôdésemet, figyelmemet, 
így tevékeny résztvevôje lehettem az önálló adóprofilok, új 
szervezeti és programirányítási formák kialakításának, ösz-
szességében az értékközvetítés új lehetôségei megteremté-
sének. Rádiós életemben külön fejezetet jelentenek a zenei 
együttesek irányításával eltöltött évek: a mai napig meg-
hatottan és büszkén gondolok Vásáry Tamás fôzeneigazgatói 
évtizedére, amikor muzsikusaink itthon és külföldön is oly 
egyedülállóan magas színvonalon öregbítették a magyar 
zenekultúra és a közrádió hírnevét; amikor Rádió-
kórusunkat Európa egyik legkurrensebb társulataként 
jegyezték, és amikor a Thész Gabriella vezette Gyermek-
kórus sorra aratta sikereit a legrangosabb zenei fesztiválo-
kon, vagy éppen az amerikai és japán publikumot hódí-
totta meg.

G.: A Bartók Béla Emlékház igazgatójaként fel tudja használ-
ni rádiós tapasztalatait?
Sz. J.: Ha visszagondolok arra, hogy nagymamám Bartók 
Béla tanítványa volt, én pedig itt, Bartók egykori lakóhá-
zában lehetek ôrzôje-gondozója hagyatékának – hát ennél 
szebbet nem is tudok elképzelni. Természetesen erôsen 
mûködik bennem a mûsorszerkesztô, így igyekszünk évad-
ról évadra színes és gazdag zenei programokkal hódolni a 
Ház egykori lakójának emléke elôtt, hogy személyes tár-
gyainak gyönyörû gyûjteménye mellett mindig értékes 
muzsika szóljon a szépen kialakított hangversenyterem-
ben. A zeneszerzô jogörököse, Vásárhelyi Gábor által fel-
ajánlott és Bartók 125. születésnapjára megvalósított épí-
tészeti felújítás, illetve a kiállítás jelentôs bôvítése gyönyörû 
otthont ad mindehhez. Érdemes gyakorta meglátogatni, 
akár csak egy röpke órányi emlékezésre is. n
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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. Ezért is fontos számunkra, hogy a Gramofon – terjesztési hálózatokon, illet-
ve egyedi boltokon keresztül – az egész országban elérhetô legyen. Az alábbiakban felsoroljuk lapunk terjesztési 
pontjait.

BudapeSti hanGlemezBoltok
n Budapest music Center – Bp. iX., Lónyay utca 41.
n Concerto Hanglemezbolt – Bp. Vii., Dob utca 33.
n Fonó Budai zeneház – Bp. Xi., sztregova utca 3.
n Írók Boltja – Bp. Vi., andrássy út 45.
n kodály zoltán zenemûbolt – Bp. V., múzeum krt. 21.
n mûvészetek palotája hanglemezbolt – Bp. iX., komor marcell utca 1.
n Óbudai társaskör – Bp. iii., kiskorona utca 3.
n rózsavölgyi és társa zenemûbolt – Bp. V., szervita tér 5.

lapkeR – BudapeSt
n relay 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
n inmedio 1025 Budapest, Lövôház u. 1–5. – mammut ii.
n inmedio 1026 Budapest, szilágyi erzsébet fasor 121. – Budagyöngye 
n inmedio 1033 Budapest, Flórián tér – üzletközpont
n relay 1042 Budapest, újpest – metró
n relay 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
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 1083 Budapest, Corvin, Futó u. 37–45.
n inmedio 1087 Budapest, kerepesi út 9. – aréna pláza
n inmedio 1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/a – árkád ii.
n inmedio allee 1117 Budapest, október 23. u. 6–10.
n relay 1122 Budapest, Déli pályaudvar – metró
n press spot kft. 1123 Budapest, alkotás u. 53. – mom park
n relay 1132 Budapest, Váci út – róbert károly krt. (árpád híd 1.)
n inmedio 1152 Budapest, szentmihályi u. 131. – pólus Center
n relay 1185 Budapest, Liszt Ferenc repülôtér 2/B – érkezés
n HUB 1185 Budapest, Liszt Ferenc repülôtér skycourt

lapkeR – vidék
n inmedio 2040 Budaörs, sport u. 2. – auchan
n Cora 2045 törökbálint, torbágy út 1. B/420. 
n Városi könyvtár 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8. 
n relay 2890 tata, Váralja út 5. – Volán
n inmedio 3100 salgótarján, erzsébet tér 5.
n inmedio 3300 eger, széchenyi út 20.

n inmedio miskolc 3532, józsef a. út 87. – auchan
n 3963 karcsa, postahivatal
n inmedio 3980 sátoraljaújhely, rákóczi út 10.
n inmedio 4026 Debrecen, péterfia u. 18. – Debrecen pláza
n inmedio 4400 nyíregyháza, szegfû u. 75. – nyíregyháza pláza
n relay 5000 szolnok, Gárdonyi u. 2. – Vasútállomás 1.
n inmedio-tesCo 5900 orosháza, Vásárhelyi út 23/a
n inmedio 6000 kecskemét, petôfi s. u. 2.
n inmedio 6722 szeged kárász, Dugonics tér 1.
n relay 6722 szeged, máV pályaudvar
n inmedio 7400 kaposvár, Berzsenyi u. 1-3. – kaposvár pláza
n inmedio 7621 pécs, Bajcsy u. 11. – árkád
n tabak & news 7621 pécs, irgalmasok u. 5.
n inmedio 8000 székesfehérvár, palotai út 1. – alba pláza
n inmedio 8200 Veszprém, kossuth u. 1.
n inmedio 8200 Veszprém, kossuth u. 19.
n inmedio 8800 nagykanizsa, európa tanács u. 2. – nagykanizsa pláza
n inmedio 9400 sopron, széchenyi tér 
n relay 9700 szombathely, máV Csarnok
n inmedio 9730 kôszeg, Városház u. 5.

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 könyvjelzô kkt. Babó könyvesbolt – 4400 nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
n miskolci könyvpavilon – 7100 szekszárd, szent istván tér 1–3.
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

n koncertek

n fesztiválok

n hírek

n kritikák

n webáruház

Olvasson         tovább!
  www.gramofon.hu
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2012. január 25., 19.30 • BBNH

ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE FIELDS
Vezényel: Sir Neville Marriner

2012. január 29., 19.30 • BBNH

LOVE STORY – CHANTICLEER ÉNEKEGYÜTTES (USA)

2012. február 4., 19.30 • BBNH

ROSSZFIÚK – BRYN TERFEL ÁRIAESTJE

2012. február 10., 19.30 • BBNH

ORGONA-PÁRBAJ – KAROSI BÁLINT
ÉS SIETZE DE VRIES (NL)

2012. február 14., 19.30 • FSZ

KOCSIS ZOLTÁN ÉS AZ UMZE

2012. március 5., 19.30 • FSZ

ESA-PEKKA SALONEN ÉS
A PHILHARMONIA ZENEKAR

Közremûködik: Leila Josefowitz – hegedû

bor2011tel.indd   2 11/22/11   10:23 AM



Március 17., 19.30
Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Maxim Vengerov és a Liszt Ferenc Kamarazenekar

Március 18., 11.00–23.00
Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Ütős nap
Fellép többek között: Gary Burton, Chick Corea
A Mûvészetek Palotájával közös program

Március 22., 19.30
Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Orosz Nemzeti Zenekar
Vezényel: Mihail Pletnyov

Március 24., 19.30
Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Az I Musici di Roma Vivaldi estje

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:

INTERJÚK, BÔSÉGES KONCERT- ÉS FESZTIVÁLKÍNÁLAT, LEMEZKRITIKÁK, ZENEKARI KÖRKÉP
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Zurgó
A moldvai csángók zenéje 

Kvartetthistória
Világjáró magyar vonósnégyesek

Mindent az emberekért
Vukán György ars poeticája
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