
A digitális zengetôk

A stúdiókban az elsô digitális elven mûködô készülékek az 
effektus-processzorok voltak, melyek legfontosabb funk ció  ja 
a mesterséges zengetés volt. A zene területén a zen ge tôk 
tették lehetôvé, hogy az általában csillapítottabb, „szárazabb” 
hangzású stúdiók felvételei oldottabban, kellemesebben 
szólaljanak meg. (Egy csillapítottabb stúdió hangzása mûvi 
eszközökkel élôbbé tehetô, ha azonban a stúdió nagyon 
zeng, akkor ennek elektroakusztikus csökkentésére nincs 
lehetôség, ezért a stúdiók általában csillapítottabbak.) A 
korai analóg korszakban a mesterséges zengetés még jól ki-
csempézett falú zengôkamrákkal történt, melyek hangzása 
eléggé magán viselte a kisméretû termek tipikus akusztiká-
ját. A kamrában egy hangszórón szólalt meg a zengetendô 
mûsor, s az attól távolabbra elhelyezett mikrofon ezt már a 
kamra zengésében érzékelte, majd ezt keverték hozzá az ere-
deti felvételhez. Az utózengési idô ennél a megoldásnál 
nem volt változtatható. A kamrákat az 1960-as években 
fo kozatosan felváltották azok kétdimenziós változatai zen gô 
acéllemezek formájában, melyeknél a termekben kialakuló 
hangvisszaverôdések a lemezek síkjában alakultak ki. A zen-
getendô mûsort itt is a hangszórók mûködési elve alapján 
„szólaltatták meg”, s a zengést a lemezjátszók hang sze dô jé-
hez hasonlóan érzékelték. Késôbb az egydimenziós zengetôk 
is megszülettek, melyek acélrúgók rezgéseit használták fel a 
zengô hang elôállítására, ám ezeket inkább csak orgonák, 
gitárok erôsítôiben, ritkán közvetítô ko csik ban alkalmazták, 
tehát ott, ahol a nagy fémlemezek már nem fértek el. A 
zen  getô lemezeken már a lecsengési idô változtatására is 
volt lehetôség, ami általában 0,5–5 másodperces tartomá-
nyon belül történhetett. (Csupán tájékoztatásul: egy átlagos 
hangversenyterem közepes utózengési ideje 2–2,5 másod-
perc, egy nagy gótikus templomé 8 másodperc.) Hang mi nô-
 ségük igen karakteres, bizonyos esetekben (pl. nôi ének-
hang) kifejezetten esztétikus, más esetekben (pl. tenor 
ének hang) kifejezetten bádog szí ne ze tû volt. A felsorolt 
ana lóg készülékekkel szemben az igazi meg oldást a már em lí-
 tett digitális készülékek jelentették és jelentik ma is, melyeken 
a lecsengés egyre több paramétere állítható, s segítségükkel 

elvileg akár a legkitûnôbb hangversenytermek zengése is 
felidézhetô. Elsô változatuk majd nem olajkályha méretû 
volt, ma akkorák, mint egy nagyobb DVD lejátszó, s már 
nemcsak a zengetést, hanem egyéb effektusok széles ská láját 
is kínálják; a popzene és a hangjáték mû fa jában is el en ged-
hetetlen eszközökké váltak. Sok effektus elnevezése is „szab-
ványosodott”, ezzel teljesen új stúdiótechnikai fo gal  mak je-
lentek meg a szaknyelvben. Sajnos a magyar szaknyelv itt 
már nem (vagy inkább itt sem) követte a változásokat.
Az effektus-processzorok nagy segítséget jelentenek a stú-
diókban, azonban a „klasszikus zenében” alkalmazásuk 
megítélése nem egyértelmû. Itt nagyon igazat kell adnunk 
Nicolaus Harnoncourt-nak, aki egy írásában kitûnôen 
fog lalta össze, milyen módszerekkel készültek lemezfelvéte-
lek a Concentus Musicus együttessel. Felsorolja valameny-
nyi létezô lehetôséget: a hangszerenkénti felvételt, a csilla-
pított helyszínek hangzásának utólagos zengetését stb. 
Végsô következtetése szerint csak ott érdemes hangfelvételt 
készíteni, ahol a helyszín akusztikája inspirálja az elôadót, 
ily módon a végleges hangzás nem a technikai helyiség-
ben, mûvi úton, zengetôkkel jön létre, mert ahhoz az elô-
adó nak alig van valami köze. Hozzá kell tennünk, hogy az 
ilyen „inspiráló” akusztika révén a hangfelvételen termé-
szetes módon alakul ki az a teremérzet, amit a hallgató is 
esztétikusnak ítél. E megállapítás semmit sem von le a di-
gi  tális effektus-processzorok jelentôségébôl, csupán annyit 
kell megjegyeznünk, hogy azok a megfelelô mû fa jokban és 
mértékkel alkalmazandók.

A digitális hangrögzítés megjelenése

A stúdiókban a digitalizálás második fázisa az analóg mag-
ne tofonok kiváltását szolgálta. Ennek is nagy a jelen tô sége, 
hiszen ezzel a felvételek alapzaja jelentôsen csökkent. A 
mag   netofonoknál ugyanis mindig hallható egy kisebb-na-
gyobb suhogás, melynek értéke magától a készüléktôl, an-
nak mérési paramétereitôl és az alkalmazott szalagtól egy-
aránt függ. Olykor sok bosszúságot okozott, amikor a 
fel vételek hangzási beállítását követôen a felvétel indulá-
sakor azonnal megjelent egy olyan alapzaj, amely a beál-
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Analóg vagy digitális?
Tizedik rész: A digitális technika a stúdiókban

Sorozatunk megelôzô kilenc írásában a hanglemez és a magnetofon kapcsán az analóg hangtech-
nikát mutattuk be, majd a digitális hangtechnika mûködési elvének, valamint néhány digitális 
formátumnak az ismertetésével ennek rejtelmeit is igyekeztünk közelebb hozni olvasóinkhoz. 
Most végre itt az alkalom arra, hogy a sorozatcímünkben feltett kérdésre megkíséreljük a válasz-
adást. Ezt két részben tesszük: az alábbi írás azt a kérdést járja körbe, hogy mit jelentett a digita-
lizálás a hangstúdiókban, következô számunkban pedig arról írunk, hogy mindez milyen hatást 
gyakorolt a mindennapi hangfelvétel-hallgatásra. 
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láskor még nem volt hallható. A különbözô zajcsökkentôk 
ezen valamit segítettek, s zárt rendszerekben (hanglemez-
stúdiókban, soksávos magnetofonoknál, fi lmeknél) alkal-
mazásuk általános volt, ám a rádiók esetében – ahol egy 
felvételnek bárhol lejátszhatónak kellett lennie, és ahol 
sok száz magnetofon üzemelt – ez nem volt lehetséges. Vagyis 
a digitális rögzítôk megjelenéséig a hangtechnika sok terü-
letén az analóg szalagsuhogással sajnos együtt kellett élni.
Emellett a digitális rögzítés – különösen a rádiószerve-
zeteknél – egyéb elônyökkel is járt. Mint egyik korábbi 
cikkünkben már említettük, a digitális technikában kor-
látlanul és elvileg minôségromlás nélkül lehetséges a 
hang anyagok másolása. Például ha elkészül egy koncert 
felvétele, s ebbôl egy részletet mutatnak be valamelyik 
ismeretterjesztô mûsorban, akkor az adáskor nem az erede-
ti felvételrôl hangzik el a zene, hanem annak szöveges ré-
szébe másolják be a kiválasztott zenei anyagot. Analóg 
környezetben – még stúdióminôségû magnetofonokat fel-
tételezve is – a másolat eleve gyengébb minôségû volt az 
eredetihez képest, ami egyebek közt a megnôtt alapzajban 
jelentkezett. Digitális rendszerben ez nem következik be, 
ám más kérdés, hogy a mûsor lejátszását követô analóg 
adásrendszerben ez az elôny észlelhetô-e.  Digitális vétel 
ese  tén természetesen a minôségjavulás észlelhetô, de az 
op  ti   mális megoldás az lenne, ha már a mikrofonnál bekö-
vetkezne az analóg jel digitalizálása, s a visszaalakítás csak 
az átviteli lánc végpontján: a hallgatónál történne. A CD-
k, DVD-k hallgatásakor, digitális mûsorvételeknél ez a fel-
tétel eléggé jól teljesül, az analóg rádió- és TV-adások vé-
telekor azonban nem.
A digitális rögzítés további elônye, hogy ha a mûsor már 
digitalizálva van, akkor a számítógép alapú mû sor szer-
kesztés, mûsorlejátszás is könnyebben kivitelezhetô. 
A digitális technika fel-, sôt kihasználásával kapcsolatban 
még megjegyzendô, hogy ameddig az a jobb kiszámítható-
ságot, a pontosságot szolgálja, addig elônyösnek tekinthet-
jük, ám amikor már a kreatív emberi munka helyett – pl. 
zenés mûsorok szerkesztésénél – a számítógép veszi át a ha-
talmat, ott komoly veszteséggel számolhatunk. Egy zenei 
mûsor szerkesztése komoly zenei ismereteket igénylô fel-
adat, a mûsorra a szerkesztô egyénisége is rányomja bélye-
gét, és ez egyszerû „automatákkal” nem helyettesíthetô. Az 
erôltetett számítógépesítést példázta, amikor egy (szeren-
csére külföldi) mûsorban a konferálások egy mûsorszámmal 
el voltak tolódva a zenékhez képest, vagy egy operafelvé-
telt nem az elsô felvonásnál indítottak, amit a stúdióház-
ban már nem volt kinek észrevenni és korrigálni.
A digitális rögzítés nemcsak a zenei mûsorok készítését se-
gíti, hanem például a hangjátékok esetében is megengedi 
az egyes mûsorösszetevôk pontos „szinkronizálását”. Ha 
például analóg környezetben egy szöveges rész adott pilla-
natában kellett egy zenének vagy egy zajnak megszólalnia, 
akkor ez csak a magnetofonok pontos indításával, olykor 
többszörös kísérletezés nyomán valósulhatott meg. A sok-
sávos digitális rögzítés ezen is segít, mivel ott a szöveghez 
képest a zene- vagy zajsávok idôben szabadon eltolhatók.

A digitális montírozás

A digitális technika stúdióbeli alkalmazásának egyik to-
vábbi fontos területe a montírozás. Korábban az analóg fel-
vételeket a szalagok vágásával, ragasztásával montírozták, 
s mivel ez az eredeti felvétel szalagján történt, nagy volt a 
veszély, hogy az esetleg meghibásodik, vagy a ragasztási 
hely hallható lesz. A számítógépes vágásnál az eredeti nem 
sérülhet, bôségesen van lehetôség a vágási pontok kivá-
lasztására, a próbákra, végsô soron a legmegfelelôbb meg-
oldás kiválasztására. Ez olyan lehetôség, amellyel szabad 
élni, de nem lenne szabad vele visszaélni. Sajnos gyakran 
nem ez a helyzet. Itt lényegében a „mûvészet kontra sterili-
tás” kérdése jelenik meg, tehát azt kell eldönteni, hogy a 
végsô felvétel mennyire legyen hibátlan, illetve a viszony-
lagos hibátlanság mellett minél kevésbé sérüljenek a zene 
ívei, belsô összefüggései. A hanghordozó adta ismételt 
meghallgatási lehetôség természetesen indokolná a zavaró 
hibák minimálisra csökkentését, de hogy hol húzzuk meg 
a határvonalat, az már felfogás kérdése. Nem véletlen, 
hogy a vágásokkal kapcsolatosan a mûvészek véleménye is 
megoszlik.

A digitális keverôasztalok

A stúdiókban a digitalizálás következô fázisát a digitálisan 
vezérelt, illetve a teljesen digitalizált keverôasztalok meg-
jelenése jelentette. Itt most csupán egyetlen példát muta-
tunk be a digitálisan vezérelt keverôasztalok elônyeire.
Ha analóg eszközzel dolgozunk, akkor egy sok mikrofont 
alkalmazó koncert (pl. oratórium) élô adás elôtti be álló-
próbái során a keverôasztalon beállítandó arányok, effek-
tusok, stb. kikísérletezése után legfeljebb írásos feljegyzése-
ket tehetünk a beállításokra vonatkozóan. Ilyenkor minél 
pontosabban fel kell jegyezni az egyes kezelôszervek (csa-
tornaszabályzók, hangszínszabályzók, zengetô szabályzók) 
állását, hiszen a felvételkor vagy az adáskor a kísérletezés-
re már nincsen lehetôség. A digitális vezérlés esetén a pró-
ba során a beállításokat memóriában tárolhatjuk, s (akár 
mû sor számonként) az adáskor elôhívhatjuk. Ezekbe 
természete sen bármikor beleavatkozhatunk, tehát gyakor-
latilag a hangmérnök kezét a számítástechnika nem köti 
meg, sôt inkább segíti. (Hasonló megoldásra az analóg 
keverôasztalok esetén is volt lehetôség, de igen korlátozott 
mértékben.)

A digitális restaurálás

Az immáron több mint százéves múltra visszatekintô 
hangfelvétel-technika egyre jobban megköveteli a hang-
anyagok restaurálását, azaz mindazon zavaró jelenségek el-
távolítását, melyek az évtizedek során akár a használattól, 
akár a szakszerûtlen tárolásból eredôen az eredeti hang 
mellett hallhatók. (Olyan ez, mint amikor egy régi freskó-
ról eltávolítjuk az évszázadok alatt rárakódott összes 
szennyezôdést.) E beavatkozásra már az analóg idôkben is 
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szükség volt, akkor azonban ez csak igen korlátozott tech-
nikai lehetôségek között történhetett. Ha például egy be-
szédfelvételre egy zavaró mély búgás került rá, akkor az 
utóbbit még viszonylag könnyen ki lehetett szûrni a be-
szédhang megváltozása nélkül, hiszen e kettô frekven-
ciatartománya nem azonos. Ám ha a felvételre olyan zaj 
került, amely színezetét tekintve közel azonos volt a be-
szédhang színezetével, akkor a szûrôk e kettôt nem tudták 
különválasztani, azaz a zaj csak a hasznos hanganyag meg-
változása mellett volt csökkenthetô. Mivel a zenének igen 
széles a hangspektruma, ott abba szinte minden zavaró zaj 
beleesik. A nem kívánt alapzajoknak (sercegés, suhogás) a 
hasznos hangjeltôl történô korrekt szétválasztási lehe-
tôségét a digitális technika teremtette meg a restauráló 
munkaállomások megteremtésével. Természetesen – külö-
nösen a zenei és mûvészi igényû prózafelvételeknél – az el-
várások is nagyon magasak, hiszen a restaurált változat 
hangszínezetének elvileg egyáltalán nem szabad megvál-
toznia. Ráadásul a zajmentesítés mértéke sem lehet korlát-
lan, mert az eredeti hanghordozóra (pl. hanglemezre) 
jellemzô alapzaj teljes eltávolítása a mûvészi benyomást is 
megváltoztatja.
Ezzel kapcsolatban évekkel ezelôtt német hangmérnökök 
az alábbi kísérletet végezték el: egy Schubert-dal két felvé-
telét játszották le zenei rendezôknek, hangmérnököknek. 
Az egyik felvételre azt mondták, hogy a harmincas évek 
végén készült, s valóban: az az akkori jellegzetes hangszín-
nel, tûzörejjel szólalt meg. A másik bevallottan és jól hall-
hatóan egy korszerû digitális felvétel volt. Azt a kérdést 
tették fel a szakembereknek, hogy mûvészi (tehát nem 
hangtechnikai) szempontból milyen különbséget észlel-
tek a meghallgatáskor. A vélemények eléggé nagy szám-
ban a régebbi felvételt részesítették elônyben, mondván, 
hogy az új felvétel unalmas, a régi érdekes, az új felvételen 
az ének nem intonál tisztán, a régin tiszta, az újnak nem 
jó a tempója, ellenben a régin ez is jobb. Az értékelés után 
a teszt szervezôi felfedték a titkot: nem két külön anyag-
ról, hanem egyetlen felvételrôl van szó. A „régi” változat 
az „új”, digitális felvétellel egy idôben készült, de elôbbit 
korabeli mikrofonnal rögzítették, s hanglemez tûzörejt ke-
vertek hozzá, tehát „antikolták”. Azóta is kérdés, hogy 
egyazon zenei esemény két különbözô technikai közegben 
történô meghallgatása hogyan eredményezhet különbözô 
érzeteket például a tempóban vagy az intonációban. A 
vizsgálat mindenesetre azt sejteti, hogy minden felvétel 
csak a saját technikai közegében adja az eredeti mûvészi 
benyomást, vagyis egy régi hanglemezfelvétel esetén csak 
annyira szabad a zajt eltávolítani, ami még éppen megfe-
lel egy vadonatúj, de korabeli lemez hangzásának, vagyis 
ahogyan a mûvészek a frissen megjelent felvételt annak 
idején hallgathatták. Ha ettôl jobban megtisztítjuk („túl-
restauráljuk”), akkor ennek nyomán a mûvészi hatás sé-
rülhet.
Ma már a régi – elsôsorban eredetileg hanglemez- – felvé-
telek újrakiadásakor általában alkalmazzák a restaurá-
lást, de gyakran, sokszor erényként, a lemezborítón en-

nek ellenkezôjét is feltüntetik, azaz ha nincsen digitáli-
san restaurálva.

A komputerzene

Egy korábbi írásunkban már bemutattuk, hogy az elektro-
nika és a magnetofon hogyan segítette az elektroakuszti-
kus zene létrejöttét, lényegében egy új zenei mûfajt teremt-
ve. Amit e mûfaj szempontjából az ötvenes években a 
mag netofon jelentett, ugyanazt jelentette a nyolcvanas 
években a számítógép. Természetesen idegenkedôk min-
denkor voltak, akik kétkedéssel fogadták az új lehe-
tôségeket, pedig természetes jelenségrôl van szó: ahogyan 
az ókori lírát még teknôspáncélból készítették, vagy aho-
gyan a középkori húrosok rezonátorainál félbevágott szá-
raz tököt használtak, úgy a 20–21. század zenéje is a kor 
adta lehetôségekre épít; márpedig ezek közt tagadhatatla-
nul ott van az elektronika és a digitális technika. Az elekt-
roakusztikus zenei stúdiókban a számítógépek és a külön-
bözô digitális eszközök segítik az akusztikus mûvészet 
cél kitûzéseinek megvalósulását, miszerint „bármely min-
ket körülvevô zaj, zene, emberi és állathang stb. mû-
alkotássá szervezhetô”.

A mûsortechnológia megváltozása 
a digitális környezetben

A digitális technika szinte teljesen átrendezte a rádiós 
mûsorkészítés technológiáját. Az analóg idôszakban még 
mereven kettévált a technikai és a mûvészi tevékenység. A 
keverôasztalokat többnyire csak hangmérnökök, hang-
tech nikusok kezelhették, technikusok vágták a riportfel-
vételeket. A digitalizálás a számítógépnek köszönhetôen jó 
néhány hangtechnikai tevékenységet kivett a mûszakiak 
kezébôl, s ma már például a montírozás, a szöveges-zenés 
mûsorok egybeszerkesztése egyáltalán nem kizárólag tech-
nikusi tevékenység. De még hanglemezfelvételek esetén is 
gyakran azonos személy a rendezô, a hangmérnök és a 
vágó. Arra alkalmas számítástechnikai készülékekkel akár 
az otthonokban is kiszülhetnek hangfelvételek. (Így kicsit 
visszatérünk a hangfelvétel kezdeteihez, hiszen Carusóról 
is egy szállodai szobában készítették az elsô lemezfelvételt). 
Természetesen ezzel nem csökkent a kitûnôen felszerelt 
stúdiók és magasan képzett hangmérnökök jelentôsége, 
csupán maga a hangfelvételkészítés „demokratizálódott”. 
Ennek nyomán sajnos a felvételek minôsége is eléggé szé-
les skálán mozog, a leggyengébbektôl a kitûnôkig.
Természetesen minden újdonságban találhatunk negatívu-
mokat, összességében azonban elmondható, hogy a digitá-
lis technika alapjaiban változtatta meg a felvételkészítés 
folyamatát, általa a stúdiómunka gördülékenyebbé, kiszá-
míthatóbbá vált, sok tekintetben javult a technikai (nem 
az esztétikai) minôség. Csak reménykedhetünk abban, 
hogy a digitális formátumban történô mûsortárolásnak az 
élettartamra vonatkozó, napjainkban még vitatott kérdé-
sei is véglegesen és megnyugtatóan megoldódnak. n
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Gramofon: Mi keltette fel az érdeklôdését ez iránt a különle-
ges szakma iránt?
Szigetvári Andrea: Kalocsán jártam középiskolába, mel-
lette zongorázni tanultam Tóth Józsefnél, aki fantasztikus 
egyéniség volt. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi 
lenne a legmegfelelôbb pálya számomra, akinek fi zika sza-

kos hallgatóként a technika és a zene egyaránt fontos volt. 
Ô mesélt arról, hogy mi a feladata egy hangmérnöknek, és 
nagyon tetszett, amikor elképzeltem, ahogy mikrofonok-
kal zenét lehet felvenni. Valahogy az élet úgy hozta, hogy 
érettségi elôtt kezembe került egy füzet külföldi iskolák 
felsorolásával. Miután kiutaztam Lengyelországba, meg-
tudtam, hogy a varsói Fryderyk Chopin Zeneakadémián 
van hangrendezés szak, ami abszolút megfelel az én vágya-
imnak. Nagyon boldog voltam, hogy sikerült bekerülnöm. 
Matematikát, fi zikát, „hangszín-szolfézst” és összhangzat-
tant tanultunk, de ami különösen fontos volt, az a renge-
teg gyakorlat. Órákig kísérletezhettünk a stúdiókban, az 
egyetem kapui éjjel-nappal nyitva álltak. 

G.: Mikor kötelezte el magát az elektroakusztikának?
Sz. A.: Varsóban az elsô évben találkoztam az elektroa-
kusztikus zenével, ami szerelemnek bizonyult elsô hallásra. 
Öt évig tanultam elektroakusztikus zeneszerzést. Koráb-
ban nem is sejtettem, hogy zenét nem csak felvenni lehet 
elektronikus eszközökkel, hanem készíteni is. Ekkor jöt-
tem rá, hogy erre vágytam egész életemben. A diploma-
munkám arról szólt, hogyan lehet a komputereket hasz-
nálni az elektroakusztikus zenében. Amikor hazajöttem 
Varsóból, a Hungaroton Lemezkiadó Vállalathoz kerül-
tem, klasszikus zenei felvételeket vágtam, ami nagyon jó 

A Lengôajtó 
hangjai

Szigetvári Andrea elektroakusztikus 
zene  szerzô nevéhez számos izgalmas 
és innovatív zenemû, illetve technika 
kapcsolható. A Bourges-i Elektroakusz-
tikus Zenei Verseny díjazottja új da-
rabok írása mellett a jövô generációját 
neveli a Liszt Ferenc Zene mûvészeti 
Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetem 
Mûvészeti Karán. Kezdeményezésére az 
utóbbi években elindult a fôtárgyként is 
felvehetô elektronikus zenei média-
mûvész képzés, mely Magyarországon 
egyedülálló és hiánypótló.

2 Lôrincz Judit
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iskola volt a fülemnek. Késôbb meghívtak a Zenetudomá-
nyi Intézet „Szisztematikus Zenetudomány” kísérleti zenei 
csoportjába dolgozni, ahol azt vizsgáltuk, miként használ-
ható a számítógép a zeneszerzésben és a zenetudományban. 
Ekkor megpályáztam egy Soros-ösztöndíjat Amerikába, 
amit sikerült elnyernem, így fél évet tölthettem a Brooklyn 
Egyetem és a Stanford Egyetem két nagyon nagy zene-
szerzôjénél Charles Dodge-nál és John Chowningnál. Ezek 
a tapasztalatok megalapozták a szakmai életemet. Amikor 
hazajöttem Amerikából, létrehoztam egy alapítványt, a 
Magyar Komputerzenei Alapítványt. Nagyon lelkes vol-
tam a külföldi tapasztalatok miatt: Stanfordban például 
egy hatalmas rét négy sarkában óriási hangszórókból kor-
társ elektronikus zene szólt, miközben rengeteg ember pik-
nikezett a füvön ülve, és gyerekek szaladgáltak. Nekem 
annyira tetszett ez a teljesen más, nyitott hozzáállás a mo-
dern zenéhez, hogy elhatároztam, megpróbálom ezt a 
szelle miséget itthon is terjeszteni. A Zenetudományi Inté-
zetben találkoztam Vidovszky Lászlóval, aki meghívott 
Pécsre tanítani, illetve Jeney Zoltánnal, aki egy évvel 
késôbb arra kért, hogy oktassak a Zeneakadémián. Mind-
két intézményben a fôtárgy mellé felvehetô elektronikus 
zeneszerzést és zenei informatikát tanítok azóta is.

G.: Melyek azok a mûvek és események, melyek meghatároz-
ták eddigi munkásságát?
Sz. A.: 1990–2003-ig a Nemzetközi Bartók Fesztiválon 
szerveztem és tartottam számítógépes zenei kurzusokat 
Szombathelyen. Aztán 1998-ban elkezdtem szervezni a 
Making New Waves Fesztivált, amely azért volt rendkívül 
fontos számomra, mert így találkozhattam külföldi kollé-
gákkal és neves zeneszerzôkkel, ami egyébként nem lett 
volna lehetséges. A Making New Waves alkalmat adott 
arra is, hogy itthoni mûveket bemutassunk, és együtt-
mûködéseket alakítsunk ki magyar és a külföldi produk-
ciók között. A fesztivál tíz éve alatt nagy hangsúlyt helyez-
tünk a társmûvészetek bevonására, dolgoztunk táncosok-
kal, képzômûvészekkel, színészekkel. 2000-ben született 
meg két olyan darab, amelyre igazán büszke vagyok. Az 
elsô a Mandala címû mû, a másik pedig a Kagyló és a lel-
kész multimédiás projekt, mely egy némafi lmhez íródott. 
Mindkettô elnyerte a 2001-es Bourges-i Elektroakusztikus 
Zenei Verseny hangzásmûvészet és multimédia kategóriák 
fôdíját. 

G.: Milyen új technikákat alkalmaz mûvei megírásakor?
Sz. A.: Karlsruhéban található a világ egyik legnagyobb 
multimédia intézete, a ZKM (Zentrum für Kunst und 
Medien technologie). Az intézet hatalmas hangversenyte-
remében negyvenegy darab hangszórót helyeztek el fél-
gömb alakban, melyeken a sokcsatornás hangosító rend-
szer és egy szoftver segítségével hangokat lehet „reptetni” a 
térben. Két hónapra odaköltöztem, ekkor készítettem el a 
Lengôajtó projektet, melyet aztán 2007-ben mutattunk be 
a Mûcsarnokban. Ez a darab nagyon fontos számomra, 
mert megalkotása közben kifejlesztettem egy új módszert, 

amelyen azóta is dolgozom. Amerikai tartózkodásom alatt 
megismerkedtem egy szoftverrel, a Max/MSP-vel. A keze-
léséhez nem kell programozónak lenni – grafi kus objektu-
mok segítségével teszi lehetôvé zenei szoftverek készítését. 
Szabadon programozható, alkalmas rá, hogy élôben játsz-
szunk vele. Bármilyen külsô vezérlôvel lehet adatot külde-
ni a programnak, és be lehet állítani, hogy az hogyan rea-
gáljon rá. A Lengôajtó projektben egy „hanggeneráló agy” 
volt az, amit a táncosok a mozdulataikkal vezéreltek a 
Max/MSP-n keresztül. A kezükön volt egy kék és egy zöld 
pötty, a kamera pedig azt mérte, hogy hol találhatók ezek 
a pontok a térben. A mû megkövetelte az elôadótól, hogy 
rendkívüli koncentrációval a mozgás mellett a zenét is 
koordinálja. Olyan hangzásrendszert alkottam, amelybe 
valóban csak akkor költözött élet, amikor az ember megje-
lent benne. Ez mérföldkô volt számomra, azóta is sok ha-
sonló darabon dolgozom.

G.: Az elektroakusztikában van-e már olyan lejegyzési mód, 
amellyel a darabokat le lehet írni, vagy az az örökérvényû fel-
vétel, amit a szerzô elkészít?
Sz. A.: Amióta interpretálható, interaktív darabok is 
szerepelnek az elektroakusztikus zenei koncerteken, újra 
van értelme a lejegyzésnek. Addig nem nagyon volt szük-
ség kottára, amíg „konzerv” elektroakusztikus darabok 
íródtak, azaz csak hangfelvétel volt róluk. A hangszínek-
kel mûködô zenék esetében komoly problémát jelent, 
hogy nagyon nehéz leírni a hangok színét, inkább hang-
színdimenziókról beszélhetünk. A hangszín nem egydi-
menziós – mint például a hangmagasság –, hanem multi-
di men zio nális. Lehet fényes, sötét, szemcsés, nazális; igen 
sok jelzôpár létezhet, a lehetôségek száma végtelen. Talán 
száz-kétszáz év múlva kialakul valamilyen standard 
notáció.

G.: Mi a véleménye az elektronikus könnyûzenérôl?
Sz. A.: A diákjaim ugyanúgy tudnak mûködni a „táncol-
tató elektronikának” nevezett mûfajban, mint a kortárs 
elektronikus zeneszerzésben, szerencsére a technika bizto-
sít átjárásokat a mûfajok között. A magam részérôl az új 
gondolatokkal teletûzdelt, jókedvûen játszadozó könnyû-
zenét kedvelem. Manapság, amikor pár gomb elfordításá-
val már lehet táncoltatni, fontos tanulság, hogy nem min-
den a technikai háttér megléte, inkább az ötlet a fontos.

G.: Milyen lehetôségek várnak az új generációra?
Sz. A.: A zene szerepe és funkciója mára teljesen megvál-
tozott: nem csak koncertszerû elôadások léteznek, min-
denhol szükség van zenére, hangdizájnra. A számítógépes 
játékok alatt, a reklámok és fi lmek alatt, de még az autó-
gyártásban is. Most, hogy a Pécsi Tudományegyetem után 
a Zeneakadémián is végre létrejött a fôtárgyként felvehetô 
elektronikus zenei médiamûvész képzés, felelôsségünk 
azon gondolkodni, hogyan fognak megélni ebbôl a fi ata-
lok. Szeretnénk minél inkább a pályán tartani ôket. Ez 
szép feladat. 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 elôfi zetôit 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 
hálózatokon, illetve egyedi boltokon keresztül – az egész országban elérhetô legyen. Az alábbiakban felsoroljuk 
lapunk terjesztési pontjait.

BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
 Budapest Music Center – Bp. IX., Lónyay utca 41.
 Concerto Hanglemezbolt – Bp. VII., Dob utca 33.
 Fonó Budai Zeneház – Bp. XI., Sztregova utca 3.
 Írók Boltja – Bp. VI., Andrássy út 45.
 Kodály Zoltán Zenemûbolt – Bp. V., Múzeum krt. 21.
 Mûvészetek Palotája hanglemezbolt – Bp. IX., Komor Marcell utca 1.
 Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt – Bp. V., Szervita tér 5.

LAPKER – BUDAPEST
 Relay 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
 Inmedio 1025 Budapest, Lövôház u. 1–5. – Mammut II.
 Inmedio 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. – Budagyöngye 
 Inmedio 1033 Budapest, Flórián tér – üzletközpont
 Relay 1042 Budapest, Újpest – metró
 Relay 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
 Inmedio 1052 Budapest, Váci u. 10.
 Inmedio 1052 Budapest, Városház u. 3–5.
 Relay 1053 Budapest, Kálvin tér 1.
 Relay 1062 Budapest, Nyugati tér – aluljáró
 Relay 1071 Budapest, Blaha Lujza tér – aluljáró
 Inmedio 1082 Budapest, Corvin, Futó u. 37–45.
 Inmedio 1087 Budapest, Kerepesi út 9. – Aréna Pláza
 Inmedio 1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/A – Árkád II.
 Inmedio Allee 1117 Budapest, Október 23. u. 6–10.
 Relay 1122 Budapest, Déli pályaudvar – metró
 Press Spot Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. – MOM Park
 Relay 1132 Budapest, Váci út – Róbert Károly krt. (Árpád híd 1.)
 Inmedio 1152 Budapest, Szentmihályi u. 131. – Pólus Center
 Relay 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülôtér 2/B – Érkezés
 HUB 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülôtér Skycourt

LAPKER – VIDÉK
 Inmedio 2040 Budaörs, Sport u. 2. – Auchan
 Cora 2045 Törökbálint, Torbágy út 1. B/420. 
 Városi Könyvtár 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8. 
 Inmedio 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 56.
 Relay 2890 Tata, Váralja út 5. – Volán
 Inmedio 3300 Eger, Széchenyi út 20.
 Inmedio 3532 Miskolc, József A. út 87. – Auchan

 3963 Karcsa, Postahivatal
 Inmedio 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 10.
 Inmedio 4026 Debrecen, Péterfi a u. 18. – Debrecen Pláza
 Inmedio 4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 75. – Nyíregyháza Pláza
 Relay 5000 Szolnok, Gárdonyi u. 2. – Vasútállomás 1.
 Inmedio-TESCO 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/a
 Inmedio 6000 Kecskemét, Petôfi  S. u. 2.
 Inmedio 6722 Szeged Kárász, Dugonics tér 1.
 Relay 6722 Szeged, MÁV Pályaudvar
 Inmedio 6724 Szeged Árkád, Londoni krt. 3.
 Inmedio 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 1–3. – Kaposvár Pláza
 Inmedio 7621 Pécs, Bajcsy u. 11. – Árkád
 Tabak & News 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.
 Inmedio 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. – Alba Pláza
 Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 1.
 Inmedio 8200 Veszprém, Kossuth u. 19.
 Inmedio 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. – Nagykanizsa Pláza
 Inmedio 9400 Sopron, Széchenyi tér 
 Relay 9700 Szombathely, MÁV Csarnok

VIDÉKI KÖNYV- ÉS HANGLEMEZBOLTOK
 Antikvárium Kft. – 6720 Szeged, Kárász u. 16.
 Blue Train Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 43/A
 CD Café – 2000 Szentendre, Alkotmány u. 5.
 Deák Könyvesház – 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
 Filharmónia Kelet-Magyarország Nkft. jegyiroda – 3525 Miskolc,  

Kossuth u. 3.
 Hold Antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár,  

Kossuth u. 2. Miskolci Könyvpavilon – 6721 Szeged, Bartók Béla tér
 Könyvpavilon – 7100 Szekszárd, Szent István tér
 Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
 Miskolci Szimfonikus Zenekar közönségszolgálati iroda – 3525 Miskolc, 

Rákóczi u. 2.
 Rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
 Roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
 Sziget Könyvesbolt (Debreceni Egyetem fôépület) – 4032 Debrecen, 

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

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

 koncertek

 fesztiválok

 hírek

 kritikák

 webáruház

Olvasson         tovább!
  www.gramofon.hu



Pastorale-bérlet 

Ismerjük meg együtt! 
Mûvészeti sorozat az egész családnak

Zuglói Szent István Zeneház
„Elindultam Gyergyó felé”
Bartók – egy kicsit másképp 
Vendégünk: Berecz András ének- és mesemondó

Vezényel: Záborszky Kálmán

Zuglói Szent István Zeneház 
A Nap-király korától napjainkig 
Zenés-táncos idõutazás, avagy a balettmûvészet titkai 
Vendégeink: a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola 
növendékei és tanárai

Vezényel: Ménesi Gergely

Zuglói Szent István Zeneház  
„Drága férjem! Drága nõm!” 
Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló
Donizetti: A csengõ 
Vendégeink: Szüle Tamás, Gál Gabi, Vecsey Gyula 
Rendezõ és mûvészeti vezetõ: Ionel Pantea

Vezényel: Horváth Gábor 

Fõvárosi Állat- és Növénykert
„Szivárvány havasán” 
Bemutatkozik a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem népzenei tanszéke 

Mûsorvezetõ: Solymosi Tari Emõke

2013. február 9. szombat, 10. vasárnap

2013. március 9. szombat, 10. vasárnap

2013. április 6. szombat, 7. vasárnap

2013. május 11. szombat, 12. vasárnap

Közremûködik: Berecz Mihály (zongora), Vizeli Balázs 
(hegedû), Balogh Kálmán (cimbalom), Dsupin Pál 
(furulya), Kádár Ignác (gardon) és a Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Közremûködik a Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Közremûködik a Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Közremûködnek: Farkas Zoltán „Batyu” 
és Tóth Ildikó (néptánc)

stephanus-bérlet 

A Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus 
Zenekar és Oratóriumkórus hangversenysorozata

Mûvészetek Palotája
Chopin: e-moll zongoraverseny op. 11
Kodály: Psalmus Hungaricus 
Ahn Eak Tai: Koreai fantázia

Vezényel: Ménesi Gergely

Páduai Szt. Antal templom 

ˆAz 1956-os hõsök emlékére
Dvorák: Requiem op. 89

Vezényel: Záborszky Kálmán

Mûvészetek Palotája 
Bartók: 20 magyar népdal 
(Bartók Béla és Kocsis Zoltán átdolgozása)
Beethoven: IX. szimfónia

Vezényel: Kocsis Zoltán 

Mûvészetek Palotája 
Lajtha: Divertissement op. 25 (1936)
Brahms: Schicksalslied (A sors éneke) op. 54
Mahler: I. Titán szimfónia 
Vezényel: Csaba Péter

Mûvészetek Palotája 
J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga BWV 552 
(Arnold Schönberg feldolgozása)
Poulenc: g-moll orgonaverseny 
Puccini: Messa di Gloria

Vezényel: Alexander Mayer

2012. október 14. vasárnap 19.30 

2012. november 4. vasárnap, 5. hétfô 19.30

2012. december 8. szombat 19.30

2013. március 2. szombat 19.30 

2013. április 21. vasárnap 18.00

Közremûködik: Gyöngyösi Ivett, Kovácsházi István 
és a Liszt Ferenc Általános Iskola Gyermekkara 

Szólisták: Farkasréti Mária, Lázin Beatrix, 
Alagi János, Cser Krisztián

Szólisták: Szakács Ildikó, Wiedemann Bernadett, 
Horváth István, Bretz Gábor

Közremûködik: Harmath Dénes, Turpinszky Béla, 
Horváth Ádám, a Szent István Zenemûvészeti 
Szakközépiskola és a Szent István Gimnázium kórusa

A hangversenyek helyszínei:
Mûvészetek Palotája, 1095 Bp., Komor Marcell u. 1.
Budapest-Zugló Páduai Szent Antal templom
1145 Bp., Bosnyák tér
Zuglói Szent István Zeneház
1145 Bp. Columbus utca 11.
Fôvárosi Állat- és Növénykert – Varázshegy
1145 Bp. Állatkerti körút 6-12.

Bérletek és jegyek válthatók
a Zuglói Szent István Zeneházban 
(1145 Bp. Columbus utca 11.) 
pénztári nyitva tartás: hétköznap 16.00–20.00 óráig
Tel.: (1) 467 0786, 467 0785/119, +36 70 429 0075
E-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu 

Rendezi a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.

Alapító: 
Budapest Fõváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata

Támogatók: Nexon Kft., Öreghalász Étterem, 
Szent István Király Zenei Alapítvány, Cerbona

www.zugloifilharmonia.hu
www.facebook.com/ZugloiFilharmonia

 ÉLETÜNK A ZENE!

ALAPÍTVA: 1954

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ: 2000

NEMZETI IFJÚSÁGI 

ZENEKAR: 2011
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ZUGLÓI FILHARMÓNIA 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

SZIMFONIKUS ZENEKAR

A ZUGLÓI FILHARMÓNIA 
bérleti sorozatai 2012/13

M A G Y A R  Á L L A M I  O P E R A H Á Z

H U N G A R I A N  S T A T E  O P E R A

Erkel Ferenc 
Hunyadi 
László
Opera három felvonásban, magyar nyelven
Bemutató  u 2012. szeptember 29.

Karmester  u Héja Domonkos│Köteles Géza
Rendező  u Szûcs Gábor
Díszlettervező  u Libor Katalin
Jelmeztervező  u Kárpáti Enikô
Koreográfus  u Kovács Gergely Csanád
 
Főszereplők  u 

Fekete Attila│Kiss B. Atilla
Fodor Beatrix│Rálik Szilvia
Miklósa Erika│Kriszta Kinga
Kálmándi Mihály│Bretz Gábor
Pataky P. Dániel│Nyári Zoltán

www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz
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