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Az egyszer írható CD (CD-R)

Az egyszer írható CD (CD-Recordable) elvi mûködése a 
legjobban azzal a nem túl kellemes jelenséggel mutatha-
tó be, amikor egy túl forró vasalót ráhelyezünk egy finom 
mûszálas anyagra. Ilyenkor a megengedettnél magasabb 
hômérséklet az anyagot az érintkezés helyén „összehúzza”, 
akár meg is olvasztja. Az eredetileg szép fényes anyag ott 
meggyûrôdik, fényáteresztô képessége láthatóan megvál-
tozik. Ugyanez megy végbe az egyszer írható CD-R-nél is: 
a kódolt digitális jelfolyam két értékének megfelelôen a 
polikarbonát alapra felvitt szerves réteg ott, ahol nem éri 
erôs lézerfény, megôrzi eredeti struktúráját, szemben a 
nagyobb teljesítménnyel megvilágított és ezáltal felmele-
gített helyekkel, ahol megolvad. E kétfajta terület között 
a fényáteresztô képességben különbség van, s ennek meg-
fe lelôen a lejátszáskor az alulról olvasó lézersugár a gyári-
lag sokszorosított CD-hez hasonlóan ugyancsak két kü-
lön bözô módon verôdik vissza. E kettô váltakozása köz-
vetíti a digitális információt, s a folyamat természetesen 
itt is mikroszkopikus méretekben játszódik le. Az eltérô 
felépítés ellenére a hasonlóság pedig olyan nagy, hogy a 
CD-játszók az írott korongok információit ugyanúgy ér-
zékelik.

A még használatlan CD-R korongot köznapi értelemben 
„üres” jelzôvel illetjük, ám errôl nincsen szó. Íráskor 
ugyanis a lézersugarat „vezetni” kell, hogy a barázdák az 
elôírt sûrûséggel helyezkedjenek el, ezért a barázdák a még 
íratlan lemezen már elôre rajta vannak. Az író lézersugár 
ezeket pontosan követi, sôt a szükséges kerületi sebesség 
beállítására szolgáló információkat, valamint az „abszolút 
idôt” is ezek az „elô-barázdák” tartalmazzák. Az állandó 
fordulatszámmal forgó analóg hanglemezekkel szemben 
ugyanis a CD-korongok fordulatszáma változó – annak ér-
dekében, hogy az írás vagy olvasás helyén a kerületi sebes-
ség legyen állandó. Ugyanakkor az analóg lemezeknél az 

állandó fordulatszám következtében a kerületi sebesség ba-
rázdáról barázdára változik: a külsôknél nagyobb, a 
belsôknél kisebb. Továbbá az analóg lemezek barázdáinak 
elhelyezkedését a vágó készülék állítja be; a CD-R eseté-
ben ilyen nincsen, ezért hárul ez a feladat a még íratlan le-
mez elôbarázdáira.

A CD-R korong „szendvics” szerkezetû, s rétegeinek vázla-
tos elhelyezkedése (csupán egyetlen vezetôbarázda feltün-
tetésével), nem méretarányosan az alábbi.

A rétegek felülrôl a következôk: feliratok (ha egyáltalán 
írunk a lemezre, fekete színnel jelölve) – védôlakk (kék) – 
tükrözô réteg (sárga) – szerves réteg (piros) – polikarbonát 
alap (szürke). A nyíl az író, illetve olvasó lézersugarat jel-

Analóg vagy digitális?
Nyolcadik rész: Az írható CD-k és az SACD

Elôzô írásunkban a gyári CD-k sokszorosítását mutattuk be, s néhány gondolattal a CD élettarta-
mának kérdéseire is kitértünk. A CD azonban – az elsô kereskedelmi digitális formátumként – 
végsô soron a kazettás magnetofon kiváltását is szolgálta, így ennek érdekében meg kellett olda-
ni a házi CD-írás lehetôségét – mégpedig olyan egyszerû módon, ahogyan azt a kazettás magne-
tofonok megengedték. Az erre vonatkozó kutatások nyomán alakult ki az egyszer írható CD-R 
szabványa. Ám mert a magnetofon-kazetták a törlés nyomán többszörösen is felhasználhatók, 
ezért második lépésként jött létre a többszörösen írható CD-RW. Alábbi írásunkban ezt a két rend-
szert mutatjuk be olvasóinknak.
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képezi. A lemez teljes vastagsága – a gyárilag sokszorosított 
CD-vel azonosan – 1,2 mm.

Írás után a lemezt fixálni kell – más szóval le kell zárni –, 
mert egyes kivételektôl eltekintve csak ezáltal válik az esz-
közökön lejátszhatóvá, ám a lezárás után további írásra 
már nincs lehetôség. Az írás során létrejövô ideiglenes 
adatok (trackek száma, idôtartama stb.) ekkor kerülnek be 
a végleges tartalomjegyzékbe.

Mivel a szerves réteg a hôérzékeny tulajdonságát továbbra 
is fenntartja, a lejátszás közbeni tartós PAUSE üzemmódot 
lehetôleg kerüljük, hiszen ilyenkor az olvasó lézer (amely-
nek teljesítménye ugyan lényegesen kisebb  az író lézerhez 
képest) a lemezt egy kis területen tartósan melegíti, s ez a 
késôbbi lejátszhatóságot ronthatja, ami például abban 
nyilvánul meg, hogy a lemez ilyen tartós pause utáni to-
vábbi részeit már nem tudjuk lejátszani.

A többször írható CD (CD-RW)

Hamar felismerték, hogy a CD csak úgy válthatja fel iga-
zán a mágneses rögzítést, ha lehetséges a hordozók több-
szörös felhasználása, azaz egy korábbi felvétel törlése. Ez a 
célkitûzés teremtette meg a többszörösen írható CD-RW-t, 
amely a CD-ReWritable megjelölés rövidítése.

Ennek mûködési elvét ugyancsak egy köznapi példával 
mutatjuk be. Adott egy darab jég, szép tükörsima, kristá-
lyos felületével. Ha gondolatban kezünkbe veszünk egy 
forrasztópákát, s annak forró hegyével a jég felületébe 
pöttyöket olvasztunk, majd gyorsan lehûtjük, akkor a 
pöttyök helyén a jég már amorf módon fagy meg, tehát op-
tikai tulajdonsága megváltozik. Ha a jég egy írható CD 
„szerves rétege”, akkor a korábbiak alapján ezzel a felvétel 
már el is készült. Ha most erre a jégdarabra újabb informá-
ciókat szeretnénk „beírni”, akkor az elôzôt törölni kell. Ez 
egyszerûen úgy történhet, hogy a jég felületét megolvaszt-
juk, majd a szép sima vízfelületet újból megfagyasztjuk, s 
erre a tükörsimára fagyott rétegre a képzeletbeli forrasztó-
páka hegyével újabb információkat rögzíthetünk. Ezzel te-
hát a jelen példában „mûsorhordozóként” alkalmazott jég-
darabot hômérséklet-változtatások segítségével ismét fel-
használjuk. A folyamat annyiszor ismétlôdhet, ahányszor 
csak újabb és újabb információkat szeretnénk a korábbiak 
helyére rögzíteni. A valóságban a CD-RW lemezek termé-
szetesen nem jeget, hanem egy speciális ötvözetbôl (ezüst, 
antimon, indium, tellúr) álló réteget tartalmaznak – olyat, 
amely hômérséklet-változtatásokkal kristályosból amorf, 
majd ebbôl újra kristályos állapotba hozható. Tehát sok-
szor ismételhetôen visszafordítható folyamatról van szó. A 
kristályos részek fényáteresztôk, míg az amorf részek 
fényáteresztô képessége gyengébb. Ez a réteg ugyanúgy 
szendvics szerkezetben helyezkedik el a lemezben, amely-
nek felépítése a CD-R felépítéséhez képest valamivel össze-
tettebb. 

A másolatok lejátszási biztonsága – bár a bitek szempont-
jából azonosak az eredetivel – az eltérô fizikai struktúra 
következtében nem azonos a gyári CD-k biztonságával. 
Különösen a többször írható hordozók okozhatnak meg-
lepetéseket, mert a tapasztalatok szerint a CD-RW-k le-
játszhatósága sokkal jobban függ a lejátszó készüléktôl. 
Ezért lehetôleg inkább az egyszer írható CD-ket használ-
juk.

A mellékelt két felvételen a gyári, illetve az írható CD 
mikroszkopikus képe látható. Mindkét felvétel bemutatja 
a digitális információk elhelyezkedését, azonban a két 
struktúra között észrevehetôen nagy a különbség. A gyári 
CD spirálja – amint azt elôzô írásunkban bemutattuk – 
bemélyedéseket tartalmaz, amelyek jól meg kü lön böz-
tethetôk azoktól a helyektôl, ahol a prés nem hozott létre 
ilyen szép, szabályos, jól körvonalazott „krátereket”. Az ír-
ható CD-n a kristályos és amorf állapotú helyek között 
már nem annyira „látványos” a különbség. Ennek ellenére 
a közvetlenül a rangosabb gyártóktól származó, jó mi-
nôségû korongok, ugyancsak jó minôségû íróval megírva 
és lejátszóval lejátszva megbízhatóan használhatók, élet-

a gyári CD adatsorának mikroszkopikus képe

az írott CD adatsorának mikroszkopikus képe
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tartamukkal kapcsolatban azonban megoszlanak az ada-
tok. A hosszabb élettartam legnagyobb ellensége a bizony-
talan eredetû korong, valamint az UV fény, többek között 
az erôs napsütés. A tesztadatok is megemlítik, hogy a vizs-
gált, mesterségesen öregített korong belsejében hány órai, 
napi vagy heti napsütés (UV fény) nyomán jelentkeznek 
az elsô elbomlások. Az újabb, lényegesen javított korongok 
ilyen intenzív „gyötrésekor” már inkább hetekrôl, hó na-
pok ról beszélhetünk, ami viszont korrekt tárolás esetén 
akár több évtizedes élettartamot is jelenthet.

Az írott korongokon is célszerû a tárolt mûsor feltüntetése. 
A felsô felületre ráragasztott kis „címkék” nem ajánlato-
sak, részben a ragasztó által esetlegesen okozott kémiai ha-
tások miatt, másrészt ezek esetlegesen nagyobb tömege a 
lemez tömegeloszlásában excentricitást hoz létre. Ne fe-
lejtsük, hogy a készülékekben a lemez meglehetôsen nagy 
szögsebességekkel pörög, s a rossz tömegeloszlás okozta 
vibrálás még a hangminôséget is befolyásolhatja. Ezért a 
ragasztott címkék helyett vagy nyomtatással vagy speciá-
lis, kémiai reakciót nem okozó tollakkal történô feliratozás 
a célszerû. A megjelölés azért is ajánlatos, mert nincs ké-
nyelmetlenebb annál, mint amikor teljesen jelöletlen írott 
CD-k tömkelege vesz körül minket, és fogalmunk sincs, 
melyiken mi hallható.  

Itt kell elmondanunk, hogy a kizárólag magánjellegû, te-
hát házi célra történô CD-írásnak – hasonlóan a korábbi 
otthoni kazettás másolásokhoz – nincs jogi akadálya, 
azonban a kereskedelmi célokra történô másolás, sokszo-
rosítás már tiltott tevékenység. Az etikai kérdéseken 
túlmenôen a kalózmásolatok a kiadóknak és az elôadó-
mûvészeknek egyaránt hatalmas veszteséget okoznak. 
Márpedig a hivatásos stúdiók, kiadók és terjesztôk nélkül 
nincsen pezsgô zenei élet. Ha választanunk kell az eredeti 
és a másolt kiadvány között, akkor az elôbbit erôsíti a gyá-
ri kiadványok ma már sokszor igen magas színvonalú, ze-
netudományi igényességgel megírt és képeket is tartalma-
zó kísérôfüzete, szemben a házilag írt CD-k gyakran gyen-
gén másolt vagy hiányzó mellékleteivel. Ráadásul egy ne-
ves kiadó eredeti, gyári CD-je esetén százszázalékosan biz-
tosak lehetünk annak kifogástalan minôségét illetôen, 
szemben az esetlegesen gyengébb kalózkiadásokkal.

A digitális technika természetesen nem ragadt le a CD-
rendszernél. Hamar megindultak azok a kutatások, ame-
lyek egy fejlettebb rendszer megvalósítását tûzték ki célul. 
Sorozatunk következô írásában ezek közül mutatunk be 
néhányat olvasóinknak, különös tekintettel a kereskede-
lemben kapható formátumokra, így az SACD-t és a DVD-
AUDIO-t állítva a középpontba. n



– kötet a 85 éve született Kroó György írásaiból

Zenei panoráma – Kroó György írásai az Élet és Irodalomban 

(1964–1996). Ezzel a címmel, a Gramofon Könyvek sorozat-

ban jelent meg az a csaknem ötszáz oldalas kiadvány, amely 

a 20. század egyik legjelentôsebb magyar zenekritikusának, 

zenetörténészének és a zenei ismeretterjesztésben is mércét 

állító egyéniségének, Kroó Györgynek az Élet és Irodalom 

hetilapban publikált írásait tartalmazza. A kötet szerkesztôje, 

közreadója Várkonyi Tamás zenetörténész, lapunk korábbi 

fôszerkesztôje. 

A 239 cikk az 1964 és 1996 közötti évtizedek zenei életébe 

nyújt betekintést, kortárs zenei bemutatókról írott kritikák révén, de nemcsak az új mûvekrôl, 

aktív zeneszerzôi mûhelyekrôl, európai és magyarországi trendekrôl, hanem az elôadómûvészet és a 

zenei kompozíciók örök kérdéseirôl, a magyar zenei életet mozgásban tartó eseményekrôl is olvasha-

tunk. A most elsô ízben a nagyközönség elé kerülô pillanatképek színes sorozata ezeknek az évtize-

deknek zenei-kulturális panorámáját nyújtja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kötet – ahogyan Kroó 

György írta egyik recenziójában – „egyszerre történelem és életrajz, mûvészetszociológia és világpoli-

tika, arckép, kordokumentum és 

nagyszerû olvasmány”.

Kovács Sándor zenetörténész 

elôszavában így fogalmazott: „Aki 

végigolvassa Kroó tanár úr kritikáit, 

világos képet kap ezekrôl az esz-

tendôkrôl. Mintha fotósorozatot 

látnánk. A pillanatfelvételek élesek, 

hitelesek.”

A Gramofon Könyvek sorozat korábbi kiadványai:

Kiadványainkról bôvebb információ, és rendelés
a www.gramofon.hu oldalon, és az info@gramofon.hu e-mail címen!

KÖNYVEK
Zenei panoráma



Gramofon: Hogy került az olló a kezébe, vagyis hogyan ta-
lált rá erre a pályára?

Pusztási Katalin: Zenész családból származom. Édes-
apám, dr. Berkes Kálmán a Berkes Fúvósegyüttes vezetôje 
volt, klarinétmûvész. Majdnem minden héten muzsikusok 
gyûltek össze az otthonunkban, és kamarazenét játszot-
tunk. A szüleim elváltak, az elsô házasságból hárman vol-
tunk testvérek: bátyám (Berkes Balázs) jazzbôgôs, nôvérem 
hegedûtanár, majd a második házasságból született öcsém 
klarinétmûvész, a húgom pedig brácsatanár lett. Én zongo-
rázni kezdtem elôször, majd hárfa szakos lettem. Nem vol-
tam magammal annyira megelégedve, gondoltam, belôlem 
nem lesz hárfamûvész, ezért nem is felvételiztem a Zene-
akadémiára. Ekkor édesapám ismerôse, Ujházy László és 
Horváth Gyula, a Magyar Rádió akkori mûszaki vezetôi 
úgy gondolták, hogy olyan hangtechnikusokat szeretné-
nek képezni, akik zenét tanultak, zenével foglalkoztak. En-
gem is felvettek a rádiós tanfolyamra. Nagyon örültem, 
mert szerettem volna zenével foglalkozni. Nekem az is elég 
volt, ha zenei felvételekkel dolgozhattam. Amikor el kez-
dôdött a sztereo hangfelvételek gyártása a Magyar Rádió-
ban, akkor kezdtem el a vágást elsajátítani, elôször persze 
még a hagyományos szalagos magnókkal. 

G.: Hogyan lett a Hungaroton vágója? 

P. K.: Már túl voltam a tanulóéveimen a Rádióban, ami-
kor a Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vállalat 
Rottenbiller utcai hangstúdiójába kerestek kisegítôt, aki a 
magnókat kezeli, és tud hangszalagot vágni. Én egybôl je-
lentkeztem, és el is csábítottak a Rádióból hat év munka 

gramofon-hang interjú

Pusztási Katalinnak, a Hungaroton Magyar 

Hanglemezgyártó Vállalat egykori vágójá-

nak „ollója” alól több ezer felvétel került a 

lemezboltok polcaira. A hazai hangvágás 

úttörôje az elsôk között kezdett el a szakmá-

val foglalkozni. 
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után. A Hungarotonnál Székely András tanított vágni. 
Az elsô perctôl kezdve beleszerettem ebbe a szakmába. Eh-
hez az is hozzátartozott, hogy a mûvészekkel is azonnal 
bensôséges kapcsolat alakult ki. Elôször hangszalagon vág-
tam, majd a nyolcvanas évek végétôl U-matic rendszeren. 
Ez a videokazettára rögzítô készülék ekkortájt robbant be a 
stúdiók világába. Filmfelvételekre és hangfelvételekre egy-
aránt alkalmazták. Volt egy úgynevezett editáló (vágó) ál-
lomás, melynek segítségével lehetett montírozni az adott 
anyagot. Ez két magnóból állt, az egyik volt a lejátszó, a 
másik pedig a felvevô egység. A lejátszóban kellett megke-
resni azt a részt, amely éppen következett, majd a felvevô 
magnóra egymás utáni sorrendben rájátszani ôket. Persze 
úgy, hogy a vágás ne hallatsszon. Szerencsére nem „vakon” 
kellett kísérletezni, mert volt egy olyan funkció a készülé-
ken, amelynek segítségével elôre 
meg lehetett hallgatni a vágást, 
anélkül, hogy elrontotta volna 
az ember. A késôbbiekben nem 
is tanultam meg számítógéppel 
vágni, mert minden lehetséges 
változtatást meg tudtam oldani 
ezen a rendszeren. Alapjában 
véve nagyon támogatom az új 
dolgokat, de én már nem tudtam átállni a számítógépes 
editálásra. 

G.: Egy idô után nem csak vágással, zenei rendezéssel is fog-
lalkozott. Hogyan jött az ötlet?

P. K.: Sokáig nem mertem belevágni a zenei rendezésbe. 
Elôször Rolla János – akivel nagyon sokat dolgoztunk 
együtt a Liszt Ferenc Kamarazenekar lemezein – vetette 
fel, hogy mi lenne, ha én lennék a zenei rendezô is. Így 
még jobb volt az együttmûködés: amit én rendeztem, azt 
én is vágtam meg. Persze az is közrejátszott, hogy mindig is 
nagyon jó volt a kapcsolat a mûvészek és közöttem. Sokan 
mondták, hogy pszichológusnak kellett volna mennem. 
A zenei rendezés nagyfokú türelmet és megértést igényel. 

G.: Melyik felvételekre emlékszik szívesen vissza? 

P. K.: A Liszt Ferenc Kamarazenekarral nagyon szép Mo-
zart-lemezeket készítettünk. A kamarazenei felvételeket is 
nagyon kedveltem: Gulyás Mártával és Szabadi Vilmossal 
sokat dolgoztunk együtt. Berkes Kálmán testvérem Tokió-
ban tanít, és karmestere a Musashinó Zenemûvészeti 
Egyetem zenekarának. Vele Brahms- és Mozart-klarinét-
kvintetteket rögzítettünk. Vashegyi György zenekarával és 
a Budapesti Fúvósegyüttessel is rengeteg órát töltöttünk 
együtt az utómunkálatok során. Amikor Kocsis Zoltán a 
hetvenes évek elején megnyerte a zongoraversenyt, készí-
tettünk egy lemezt. Az egyik Bartók-zongoraversenyben 
véletlenül kettôt lapoztam, így kimaradt egy egész oldal. 
Csak a lehallgatáskor derült ki, nem kis meglepetésünkre 
– ezért ez az eset elég mély nyomot hagyott bennem.

G.: A korlátlan vágási lehetôség vajon jó irányba tereli a 
mûvészi elôadásmódot? 

P. K.: Mindennél van jobb. Tehát soha nem tud az ember 
elég jól összevágni egy felvételt. Hogyha összeraksz két üte-
met, akkor lehet, hogy kicsit más lesz a tempó, vagy az 
egyik motívum keményebb hangzású, a másik pedig pu-
hább. Mindig lehet valami kifogást találni, hogy ez a perió-
dus nem elég szép, az a hang nem elég muzikális vagy hal-
kabban kéne megszólalnia a dallamnak vagy éppenséggel 
sokkal hangosabban. Én megpróbáltam mindig az optimális 
megoldást megtalálni a vágás során, és ha a mellettem ülô 
mûvész elmosolyodott, akkor nagyon boldog voltam, hogy 
sikerült. A vágások számát illetôen nem tudom, mi a határ, 
talán a csillagos ég. Amennyit lehet, ki kell hozni a fel vé-

tel bôl. Hogy ez mennyire etikus, 
arról is különböznek a vélemé-
nyek. Valaki azt mondja, hogy csa-
lás, mert ha a koncerten eltéveszt 
valaki egy hangot, akkor sem is-
métli meg utána. Ha taktusonként 
rakunk össze egy tételt, és nincs 
benne hangi hiba, attól még lehet 
rossz. Ha el van játszva minden 

hang, akkor is felmerülhet a kérdés: hol van benne a zene? 

G.: Hogyan zajlik egy-egy felvétel?
P. K.: Egy hatvanperces hanglemez felvétele nagyjából há-
rom napig tart, napi kétszer négyórás turnusokban. Bár ezt 
nem lehet mindig elôre meghatározni. Elôfordult olyan, 
hogy a mûvész egyik nap azt mondta, hogy igen, ez tökéle-
tes, másik nap bejött, és mégsem tetszett neki. Ilyenkor ne-
künk kell alkalmazkodni. Én mindig úgy készítettem egy 
hangfelvételt, hogy elôször a mû teljes tételét felvettük, 
majd a mûvész meghallgatta. Ezután még kétszer-három-
szor újra feljátszotta, majd amelyik felvétel ezekbôl a leg-
jobban sikerült, azt próbáltuk pótolni. Számtalanszor meg-
történt, hogy felvettük a mûvet sok-sok pótlással, összerak-
tuk, majd a végén még egyszer eljátszotta újra a mûvész, és 
az lett a tökéletes. Akár a végtelenségig lehetett volna 
folytatni. Olyan viszonylag ritkán volt, hogy valaki egy-
ben feljátszotta a mûvet, és nem kellett vágni. 

G.: Mi az a zenei apparátus, amelyet  a legszívesebben vágott?
P. K.: Nem is tudom összeszámolni, annyira sokféle mu-
zsikát vágtam. Szólóhangszeres mûveket, kórusmuzsikát, 
nagyzenekari darabokat és kamarazenét is. Egy szimfoni-
kus zenekart lényegesen könnyebb vágni, mint egy szóló-
hangszert, de igazán nem tudnék nagy különbséget tenni 
közöttük. Énekhangból a levegôket kivágni, vagy egyet-
len magas hangot kicserélni nem könnyû, sokszor hatal-
mas kitartást és türelmet igénylô dolog. Mindig kérdezték 
tôlem a zenészek, hogy hogyan tudom ezt csinálni? Ren-
geteg szeretettel, máshogy nem is lehet. A vágás közben 
én is azt érzem, hogy részese vagyok a zenének, én is mu-
zsikálok. n

gramofon-hang
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„Énekhangból a levegôket 
kivágni, egyetlen magas han-
got kicserélni nem könnyû”



klasszikus terjesztési pontok
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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, a jazz és a 
népzene iránt érdeklôdôk lehetô legszélesebb táborát. Ezért is fontos számunkra, hogy a Gramofon – terjesztési 
háló zatokon, illetve 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 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 1082 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 inmedio 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 56.
n relay 2890 tata, váralja út 5. – volán
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 6724 szeged árkád, londoni krt. 3.
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

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 – 6721 szeged, Bartók Béla tér
n könyvpavilon – 7100 szekszárd, szent istván tér
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

n koncertek

n fesztiválok

n hírek

n kritikák

n webáruház

Olvasson         tovább!
  www.gramofon.hu
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