
A bevezetôben használt, kissé bírósági szóhasználat persze 
nem valamiféle bûntényre utal a szép hangzás ellen, hiszen 
az adatredukció kedvezô esetben a hallgató élményét nem, 
vagy csak igen kis mértékben befolyásolja; ha pedig alkal-
mazásától eltekintenénk, akkor pl. egyes sokcsatornás ki-
adványok mûsoridejét nagymértékben csökkenteni kellene. 
A digitális technika fejlôdése szinte a kezdetektôl együtt 
járt az egyre fi nomabb, kíméletesebb adatredukciós eljárá-
sok kifejlesztésével. Ezek között különösen hatásos, amely 
pszichoakusztikai vizsgálatok eredményein alapul, s egyben 
annyira ötletes és közérthetô, hogy megérdemli alapel vé-
nek bemutatását. Mindezt azzal a nem titkolt szándékkal is 
tesszük, hogy röviden a pszichoakusztika rejtelmeibe is be-
tekintsünk, mert amint majd láthatjuk, e tudományágnak 
a mindennapi hangfelvétel-hallgatással is nagyon szoros a 
kapcsolata.

Gondolatok a pszichoakusztikáról

A pszichoakusztika részben szubjektív, részben pedig ob-
jektív tudományterület, hiszen egyfelôl az emberi érzéke-
lés, másfelôl a méréstechnikával alaposan megtámasztott 
akusztika birodalmaiban vizsgálódik. E kettô akkor kap-
csolódik egybe, amikor pl. azt tanulmányozzuk, hogy az 
objektíven mérhetô hangi tulajdonságokat (pl. frekven-
cia, hangnyomás) hogyan érzékeljük, tehát az elôbb em-
lített két tulajdonság milyen hangmagasság vagy hangos-
ság benyomását kelti tudatunkban. Joggal gondolhat-
nánk, hogy egy adott frekvenciához egy meghatározott 
hangmagasság-élmény kapcsolódik, hiszen ha nagyobb a 
frekvencia, akkor magasabb a hang, ha alacsonyabb a 
frekvencia, akkor mélyebb. Ám ez mégsem ennyire 
egyszerû, mert pl. egy adott frekvenciát bizonyos hang-
tartományokban mélyebbnek vagy magasabbnak hal-
lunk attól függôen, hogy éppen milyen a hangerôssége. 
Vagyis a hangot különbözô erôs ség gel hallgatva, annak 
ellenére, hogy a frekvenciája (vagyis az objektív értéke) 
azonos marad, az általunk érzékelt hangmagassága (a 
szubjektív értéke) mégis megváltozik.

Ugyancsak érdekes az a kapcsolat, amely a hangok hosszú-
sága és hangossága között áll fenn, ugyanis a rövidebb 
(staccato) hangokat halkabbnak ítéljük, mint az azonos de-
cibelértékkel megszólaló kitartott hangokat. Olyan hang-
szereknél, amelyeknél a dinamikaszint megváltoz tatása nem 
lehetséges a hangmagasság nem kívánatos megváltozása 
nélkül – mint például a blockfl öte – a crescendo érzete csak 
az egyre hosszabban megszólaltatott hangokkal lehetséges. 
S hogy a rövid hangok mennyivel csökkentik hangosságér-
zetünket, arra csodaszép zenei példa a Rigolettónak az a je-
lenete, amelyben az udvaroncok a sötétben lopakodva elra-
bolják Gildát. Pedig hol volt még akkor a pszichoakusztika!
További példaként azt is érdemes megemlítenünk, hogy 
még ma sem egységes a tudomány álláspontja azt a kérdést 
illetôen, hogy minimum milyen hosszan kell egy hangnak 
megszólalnia ahhoz, hogy tudatunkban egyáltalán érzé-
keljük annak hangmagasságát. A nagyon pesszimista ada-
tok 0,1 szekundumot jelölnek meg, amibôl az következne, 
hogy ha egy elôadó másodpercenként 10 hangnál többet 
szólaltat meg, akkor azok hangmagasságát külön-külön 
nem érzékeljük, csupán a dallammozgás irányát, mint pl. 
egy zongora- vagy hárfa-glissando esetében. Zenész tanít-
ványaimnak minden évben lejátszom egy lemezt, amelyen 
egy barokk cselló egy igen gyors futamot játszik, s ezt eddig 
még egyiküknek sem sikerült lekottáznia.
Ám nemcsak a rövid, hanem a hosszan kitartott hangok-
nál is megfi gyelhetô az a jelenség, amikor a hangot – bár 
objektív decibelértéke végig azonos – egyre halkabbnak 
ítéljük, ami egyértelmûen az idegpályák „kifáradására” 
vezethetô vissza. Egy zenekari mû utolsó, kitartott akkord-
ját – ha nem akarjuk, hogy szubjektíven egyre halkuljon 
– fokozatosan erôsíteni kell. A megszokott monoton hang-
ingerek egy idô múltán tudatunkban teljesen elhalkulnak 
– jó példa erre a falióra elôbb-utóbb „észrevétlenné váló” 
ketyegése. Az említett egyszerû példák jól rávilágítanak a 
pszichoakusztika lényegére, s egyúttal módszerét is sejte-
tik: felkért tesztelô személyek elôtt mûszerekkel pontosan 
rögzített értékû hangjelenségeket játszanak le, s az így 
nyert szubjektív ítéletek átlaga alapján vonják le a tudo-
mányos következtetéseket.
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Analóg vagy digitális?
Tizenegyedik rész: a digitális adatredukció

Elôzô írásunkban bemutattuk, hogy a digitális technika megjelenése milyen változásokat hozott 
a hangstúdiókban. A következôkben a hangátviteli lánc kezdôpontjáról átugrunk a végpontra, s 
megvizsgáljuk, ennek nyomán milyen változások következtek be a hallgatónál. Ám ami e kettô 
között van, az sem lényegtelen, hiszen a hallgatóhoz többnyire nem pontosan abban a minôségben 
jut el a mûsor, ahogyan azt a stúdióban a hangmérnök készítette. Részben technikai, részben gaz-
daságossági okokból az eredeti adatok egy része nem kerül továbbításra, vagyis az adatokat 
„elôre megfontolt szándékkal” redukálják, tömörítik. 

2 Ujházy László



GRAMOFON-HANG TANULMÁNY

70 GRAMOFON 2012–2013. TÉL

A hallásküszöb és a hangosságszintek

A hallásküszöb elnevezés arra utal, hogy az egyes hangok-
nak egy adott decibelszinten meg kell szólalniuk ahhoz, 
hogy azokat egyáltalán érzékeljük, mert csak ekkor léphe-
tünk át a „hallhatatlanság és a hallhatóság” közötti küszö-
bön. A jelenséget az teszi bonyolulttá, hogy ez a küszöb a 
frekvencia függvényében nem azonos. Különösen a mély 
hangoknál, valamint az egészen magas frekvenciákon na-
gyobb hangerôsség szükséges ahhoz, hogy egy hangot egy-
általán meghalljunk, míg 2–3000 Hz környékén, ahol a fü-
lünk igen érzékeny, egészen kis hangerôsség is elegendô az 
említett küszöb átlépéséhez. E jelenséget már az 1920-as 
évektôl kutatják, s bár azóta az eredményekben adódtak 
fi nom eltérések a tesztelôk életkora vagy a bejátszásra szol-
gáló hangszórók, fejhallgatók, valamint a vizsgálat akusz-
tikai környezetének függvényében, az eredmények karak-
tere lényegében azonos. 

Az elmondottakat a fenti – és a szakirodalomban sokat 
idézett – egyik ilyen diagrammal szemléltetjük. (E diagram 
Dr. Tarnóczy Tamás: Zenei akusztika címû, alapvetô 
jelentôségû könyvében is megtalálható. Zenemûkiadó, 
Budapest, 1982.) A vízszintes tengelyen szokás szerint a 
frekvenciaértékek szerepelnek balról jobbra növekedve – 
úgy, mint a zongora billentyûsora, míg a függôleges tengely 
mentén olvasható le a hangerôsség, tehát mindkét tengely 
objektív értékeket jelöl. A két tengely által bezárt 
térnegyedben látható görbék a szubjektív hangosságszin-
tek. Egy-egy görbe mentén a hangosságérzet azonos, s 
alakjuk meglehetôsen szabálytalan, mint érzékelésünk ál-
talában. A legalsó folyamatos görbe a hallásküszöb – ezen 
az ábrán szabadtérben, a hangforrástól távolabbra el he-
lyezkedô 20 éves tesztelôkkel vizsgálva –, míg a szaggatott 
görbe megállapítása akusztikailag zárt térben történt. 
A hallásküszöb-görbe alatti decibelértékeket az egyes frek-
venciákon már nem érzékeljük (ez tehát az egyes frekven-
ciákon hallásunk alsó határa), míg a további görbék felfe-
lé haladva az egyre magasabb hangosságszinteket jelképe-

zik. A két tengely által jelzett objektív értékek mellett a 
görbék valamilyen mérôszám szerinti jellemzésére is szük-
ség volt. Ezért vezették be a szubjektív phon hangosságér-
tékeket, így e görbék lényegében a phon-görbék, melyek a 
hallásküszöböt jelentô 0 phon-tól a nagyobb hangosság-
szintek felé haladva a diagramon 10 phononként követik 
egymást. A legfelsô a 120–130 phon, amely már olyan 
nagy hangosságérték, hogy annál jó esélye van a dobhár-
tya sérülésének, s az ilyenkor érzett hasító fájdalom után 
kapta a fájdalomküszöb elnevezést. E két szélsô határérték 
között elhelyezkedô hangosságszintek közül például a pia-
nissimo (pp) kb. 40 phon – ezt jelzi az alulról számított ne-
gyedik görbe, – a fortissimo (ff) pedig kb. 80 phon, amit a 
nyolcadik görbe jelez. E meghatározások eléggé közelítôek, 
hiszen az, hogy egy hangot milyen dinamikaszintûnek ér-
zékelünk, az a zenei környezettôl is függ. A diagramról az a 
fontos adat is leolvasható, hogy hangérzékelésünk a kb. 
16–20 ezer Hz-es frekvenciatartományban, a hallásküszöb 
és a fájdalomküszöb között helyezkedik el, ám a zene ennél 
kisebb területet vesz csak igénybe.
Amint az elôzôekben hangsúlyoztuk, egy-egy phon-
értékhez az egyes frekvenciákon más-más decibelérték tar-
tozik. Pl. a diagramon a két függôleges vonal egy 30 és egy 
1000 Hz körüli, pianissimo (pp) hangot jelképez. A hozzá-
juk tartozó decibelértékeket a függôleges tengelyen leolvasva 
látható, hogy a nagyon mély, 30 Hz-es hangnál kb. 80 dB 
hangnyomás szükséges ahhoz, hogy azt pianissimónak (pp) 
érzékeljük, míg 1000 Hz körül ehhez elegendô kb. 40 dB. 
Feltûnô, hogy a phon-görbék nem párhuzamosak, s ez a 
hangfelvételek hallgatásakor beállított hangerôsség szem-
pontjából lényeges, mert annak függvényében az érzékelt 
hangszínezet is változik. Egyszerû eszközökkel magunk is 
kipróbálhatjuk: ha jó minôségû lejátszó berendezésünkön 
nagy hangerôsséggel megszólaltatjuk egy jól kiegyenlített 
zenemû hangosabb részletét (amelyben tehát jó „izmos” 
basszusok és csillogó felhangok egyaránt szerephez jut-
nak), akkor lenyûgözhet a hangzás kiegyenlítettsége, telt-
sége. Ezt jelzi az alábbi ábra 80 dB-es hangnyomásszintnél 
meghúzott piros egyenese. Ha ezután pl. 40 dB-re vissza-
vesszük a hangerôt, akkor azt tapasztaljuk, hogy a basszus 
már korántsem olyan átütô. A zöld egyenes jelzi, hogy en-
nél a hangnyomásnál a 60 Hz alatti hangok már a hallás-
küszöb alá kerülhetnek, tehát azokat akár nem is halljuk. 
Tovább csökkentve a hangerôt, pl. 20 dB-nél (kék egye-
nes) a 200 Hz alatti hangok is eltûnhetnek. Természetesen 
a jelenség attól is függ, hogy e hangok éppen milyen 
erôsséggel jelennek meg a felvételen, de a tendencia: hogy 
a hangerôsség csökkentésekor a basszusok szubjektíven 
gyorsabban halkulnak, mint a középsô hangtartomány, az 
egyértelmû. Igen kis hangerônél már csak a középsô hang-
fekvést érzékeljük, pl. egy szoprán-áriánál már szinte csak 
az éneket halljuk, hiszen a többi hang már alig éri el a hal-
lásküszöböt. Ezért ha a felvételt készítô hangmérnökével 
azonos hangszínezettel akarjuk a felvételt hallgatni, akkor 
– az egyéb objektív feltételek teljesülése mellett – a kb. 
azonos hangerôsség beállítása is szükséges.
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A frekvencia szerinti hangelfedés

Az egyes hangosságszinteket eddig úgy vizsgáltuk, hogy a 
szubjektív tesztek alkalmával minden esetben egy idôben 
csak egy frekvencia szólalt meg. Bonyolultabb a helyzet ak-
kor, ha egyszerre több hangesemény éri hallószervünket, 
mert akkor ezek egymással kölcsönhatásba lépve elfedhe-
tik egymást. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a hangosabb 
hangok elfedik a frekvenciában hozzájuk közeli, halkabb 
hangokat. Ez annak a következménye, hogy a hangos hang 
a frekvenciája környezetében megemeli a hallásküszöböt, s 
ezáltal olyan hangok is érzékelhetetlenné válnak, amelyek 
egyébként (amikor a hangos hang nem szólal meg) jól 
hallha tók lennének. Kicsit olyan ez, mint amikor sötétben 
megyünk az országúton, s az elôttünk lévô, távoli, gyenge 
fényeket jól látjuk; ám amint egy éles fénysugár világít a 
szemünkbe, akkor a hozzá (térben) közel esô gyengébb fé-
nyeket már nem vesszük észre. Az elfedés aszimmetrikus: az 
elfedô hang jobban fedi a frekvenciában fölötte lévôket, 
mint azokat, amelyek mélyebbek, tehát a cselló jobban fedi 
a brácsát, mint a bôgôt. Ugyanakkor egymástól frekven-
ciában távol esô hangoknak nincsen elfedési kapcsolatuk, 
tehát a bôgô a csellót elfedheti, a kisfuvolát viszont nem. 
Ezért is annyira áttetszôk azok a zenemûvek, amelyek szóla-
mai hangmagasság szerint távol helyezkednek el egymástól.
A zenében – hangzási felépítésétôl függôen – igen sok 
frekvencia szólalhat meg egyszerre, amelyek között pilla-
natról pillanatra változóan elfedések jönnek létre, s ilyen-
kor az éppen aktuális hallásküszöb alá esôket nem érzékel-
jük. A nem érzékelhetô jelek elvileg feleslegesen terhelik a 
tároló kapacitást (pl. egy DVD hangcsatornáit), illetve 
azokat a távközlési összeköttetéseket, amelyeken többek 
között a mûsorok eljutnak a stúdiókból az adóállomásig. A 
digitális technikában azonban van arra mód, hogy ezeket 
a nem hallható jeleket a mûsorból kivonjuk, s ne is közve-
títsük. Ez is egy adatredukciós eljárás, amelynek kö szön he-
tôen nagy mennyiségû tárhely szabadítható fel.   
Az adatredukció jogossága, szubjektív érzékelhetôsége leg-
alább olyan vitáknak adott terepet, mint maga az ana-

lóg–digitális polémia, hiszen egyes esetekben áldás, más 
esetekben a sors csapása. Egy régebbi vélekedés szerint az 
adatredukció egy olyan kikerülhetetlen rossz, amelyre csak 
átmenetileg van szükség, s amint a digitális tárolók és át-
viteli rendszerek kapacitása, átviteli sebessége megnô, 
azonnal szükségtelenné válik. E naiv vélemények sajnos 
nagy részben alábecsülték az emberi mohóságot. 
A kivonás mélységének fokozatai vannak: az enyhébbek 
füllel alig vagy egyáltalán nem vehetôk észre, míg a dur-
vábbak zenei alkalmazása már nem célszerû. Ma már any-
nyira elterjedt eljárásról van szó, hogy néhány évvel ez elôtt, 
amikor mûszaki fôiskolás tanítványaimmal „vakteszten” ha-
sonlítottuk össze ugyanannak a felvételnek CD minôségû 
(tehát nem adatredukált) változatát egy adatredukált (mp3) 
változatával, akkor a diákok több mint fele az utóbbit tar-
totta jobb minôségûnek. Ezen nem szabad csodálkoznunk: 
a mai fi atalok már ezen a hangzáson nevelkedtek. És itt nem 
csak a populáris mûfajokról van szó, hiszen pl. a Bartók Rá-
dió mûsora is egy nagyon kíméletes adatredukcióval jut el 
az adóállomáshoz, s ezzel kapcsolatosan nincsenek töme-
ges panaszok. Ám amikor régebben elôfordult egy külföldi 
közvetítés (anyagi okokra visszavezethetô) kíméletlen 
adat redukciója, azt bizony a hallgatók már szóvá tették. 
A lemezhallgatókat nem érinti ugyan, de a mûsorszórásban 
könnyen elôfordul, hogy az átviteli csatorna egyes szaka-
szain más-más adatredukciós rendszert alkalmaznak, s 
ezek együttesen már okoz hatnak hallható jelenségeket. 
Ilyen, amikor egy be szélô hangja úgy kvartyog, mintha 
felmenôi között béka-rokonság is lenne… Adatredukció 
persze régen is volt, csak egészen más jellegû: pl. amikor a 
normál lemezeken vagy a középhullámú rádiózásban az 
5000 Hz fölötti frekvenciákat már hiába kereshettük vol-
na. Ezt akkor még nem nevezhették adatredukciónak, hi-
szen a zene zene volt, és nem adat. Ott olyan frekvenciák 
hiányoztak, amelyeket egyébként (pl. koncerten) hallhat-
tunk volna, sôt a hangszínezet szempontjából elenged-
hetetlenek. Ehhez képest a hangelfedéseken alapuló, kí-
méletes digitális adatredukció egészen más, hiszen olyan 
hangok hiányoznak, amelyeket – a feltételezések szerint – 
koncerten amúgy sem hallhatnánk. Továbbá ennek az eljá-
rásnak nagyon pozitív velejárója, hogy segítette a hallá-
sunkra vonatkozó pszicho akusztikai vizsgálatokat. 
A fentiekben kifejezetten a hangátvitelben alkalmazott 
adatredukcióról szóltunk, ám ennek és a hang területén kí-
vüli adatredukciónak több fajtája (veszteséges, veszteségmen-
tes) és számos ötletes megoldása ismeretes. Tehát lényegében 
a digitális technika egyik jelenleg is fejlôdô, és gazdasági 
célkitûzései ellenére is minden tekintetben jobb minôségre 
törekvô ága, amely az otthoni zenehallgatás hangzását vala-
milyen mértékben meghatározza. S csak a teljesség kedvéért 
említjük meg, hogy a hangelfedési jelenségeknek van egy 
idôbeli változata is: amikor a hangos hangok elôtt vagy 
után közvetlenül megszólaló halk hangokat nem érzékeljük. 
Következô számunkban többek között még szólunk a digi-
tális hibajavításról, majd néhány záró gondolattal befejez-
zük sorozatunkat. n
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Gramofon: Zeneszerzônek vagy zenetudósnak tekinted magad?
Keuler Jenô: Én elsôsorban zeneszerzô vagyok. Folytattam 
zene tudományi kutatómunkát is, de azt mindig zene szer-
zôként tettem. Tanáremberként zeneszerzést és zeneelméle-
tet tanítottam, és elsôsorban zeneszerzôként érdekel az, amit 
kutatok. A hangok és az ember kapcsolatában zeneként 
funkcionáló rendszer érdekel elsôsorban, és ennek pszi-
cho-akusztikai, hallásfi ziológiai törvényszerûségei foglal-
koztatnak leginkább. A dolognak a történeti részét tekintve 
kevésbé érdekel, hogy mi mikor és hol történt, ki kire mi-
ként hatott. Sokkal inkább érdekelnek azok a tényezôk, 
ame lyek nem tudatosulva hatnak az emberre, amelyek felté-
telrendszert szabnak annak, hogy valamilyen hangzási tör-
ténés az ember számára zenei történésként funkcionáljon. 

G.: Személyesen mikor találkoztál azzal a kérdéssel, hogy sok-
féle hangolási rendszer van, nem csak a 250 éve a nyugati ze-
nében uralkodóvá vált 12 fokú egyenlô temperálás? 
K. J.: Természetesen már zeneakadémista koromban szem-
besültem ezzel, de az elsô mély benyomást egy darmstadti 
utazás tette, 1965-ben, amikor egy háromhetes kortársze-
nei tanfolyamon vettem részt. Ott találkoztam a legújabb 
ze neszerzôi törekvésekkel, zenemûvekkel (Stockhausen, 
Ligeti és mások), aztán egy egyhetes tanfolyamra is elmen-
tem a müncheni elektronikus stúdióba. Tulajdonképpen 
az elektronikus zene keltette fel az érdeklôdésemet, amivel 
Magyarországon persze sokáig csak gondolatban lehetett 
fog lalkozni, mert azok az eszközök, amelyekhez Nyugaton 
hozzáfértek, nem álltak rendelkezésre. A debreceni Kodály 
Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskolában, ahol tanítot-
tam, csak 1977-ben sikerült egy analóg szintetizátort besze-
reznem, de sajnos tisztességes hangosításra már nem volt 
pénze az iskolának. 

G.: Miért, a Zeneakadémiának nem volt ekkor szintetizátora?
K. J.: Nem. Azt hiszem, a mi iskolánk volt az elsô, amelyik 
pedagógiai célra használt szintetizátort. Dubrovay László 
zeneszerzô kollégám szerzett be magának egyet külföldrôl, 
és nekem is sikerült egy ugyanolyat megvetetnem az isko-
lával, nem tudom, hány ezer „devizaforintért”. Ahhoz vi-
szont, hogy tisztességes erôsítô és hangfal is kerüljön hozzá, 
még éveket kellett várni.

G.: Vannak-e olyan munkáid, amelyek kilépnek a 12 fokú, 
egyenlô temperálású rendszerbôl?
K. J.: Természetesen vannak. Igaz, hogy Hangrendszer-
elmélet címû zenepedagógiai munkámban csak olyan 
rendszerekkel foglalkozom, melyek elhelyezhetôk a tizen-
két fokú hangkészletben, de zeneszerzôként mindig is érde-
kelt, hogy hogyan viselkednek a hangközök más hangolási 
rendszerekben.

G.: Fontos mûved, az Oktávparadoxonok, amely mások mellett 
meghallgatható az interneten. William A. Sethares: Tuning, 
Timbre, Spectrum, Scale címû könyvének megállapítása sze-
rint azt, hogy valami tisztán szól-e vagy sem, alapvetôen nem 

Keuler Jenô zeneszerzô, zenetanár itt-
hon azon kevesek közé tartozik, akik 
komolyabban foglalkoztak különféle 
hangolási rendszerek kutatásával és 
azok gyakorlati alkalmazásával.  
Ezekrôl a tapasztalatairól beszélget-
tünk egy napos ôszi vasárnap délelôtt, 
gôzölgô kávé mellett.

2 Szabó Bálint

Hangolási rendszerek 

és a kozmosz zenéje
Beszélgetés Keuler Jenôvel
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a hangköztávolság, hanem a spektrum befolyásolja. Az Ok-
távparadoxonok címû mûved hogyan kapcsolódik ehhez?
K. J.: Az oktávparadoxonokra véletlenül hibáztam rá. 
Kósa Gábor kollégámnak van egy Fibonacci-számok alap-
ján képzett hangolási rendszere, amit felhang nélküli 
szinuszhangokkal behangolt a szintetizátorba, s ebben se-
gítettem neki. Az ô rendszerében a hangok nem az oktá-
vokhoz igazodnak, hanem az aranyszextekhez, ami az ok-
táv aranymetszéseként adódik. Az oktáv-aranymetszés 
kétféleképpen is számítható. Egyrészt úgy, hogy az oktávot 
távolságnak veszem, és annak az aranymetszését tekintem. 
Én magam ilyen hangolást használtam az Éremtárlat címû 
mûvemben. Kósa Gábor viszont a frekvenciaviszonyokban 
számította az aranymetszést. Ô az aranyszext hangközt te-
kinti olyan oszlopos fontosságú hangköznek, mint amilyen 
a hagyományos zenében az oktáv. Az aranyszext távolsá-
gok nem oktávok, hangjai 
nem csengenek úgy egybe, 
mint az oktávban, de amikor 
egy ilyen spekt rum szerkezetû 
hangot szintetizáltam, kide-
rült, hogy a vele megszólalta-
tott arany szext hangköz úgy 
hangzik, mintha oktáv lenne. 
Elôször el is csodálkoztam, 
hogy ilyen tulajdonsága len-
ne az aranyszextnek, de aztán késôbb elkezdtem másfajta 
spektrumok szerint is olyan hangokat építeni, amelyek 
nem az oktávtávolságra lévô hanggal mutatkoznak azonos 
minôségûnek, hanem például a kisnóna, nagyszeptim vagy 
kisszeptim távolságúval. A zenei hangoknál azért halljuk 
az oktávot a legkonszonánsabbnak, mert a legtöbb közös 
frekvencia (felhang) az oktávtávolságban fekszik. Viszont 
lehet olyan spektrumot is szintetizálni, ami úgy hangzik, 
mintha meghatározott magasságú hang lenne, ám egy más 
választott hangtávolságban, mondjuk egy nagyszeptim 
távol ságra lévô hangban találkozik ugyanolyan spektrum-
mal. Ha nagyszeptimek uralkodnak egy spektrumban, ak-
kor az a tôle nagyszeptim távolságra lévô hanggal harmo-
nizál a legjobban. Ha kisnónák uralják a spektrumot, akkor 
a kisnóna távolságú hanggal legjobb az összecsengés.

G.: Ez talán azt is megmagyarázza, hogy miért ilyen erôs a 
kapcsolat a hangszerek és a hangolási rendszerek között a kü  -
lönbözô kultúrákban.  
K. J.: Igen, ez némileg alátámasztja ezt.

G.: Térjünk át másik témánkra, a Csillagzenére. Hallottunk 
már Pitagorasznál a szférák zenéjérôl, de kitôl származik a 
csillagzene ötlete?
K. J.: Kolláth Zoltán asztrofi zikus hívta fel a fi gyelmemet 
arra, hogy a csillagok pulzálása is akusztikai, mechanikai 
rezgésjelenség. A csillagpulzálás hasonló ahhoz, ahogy 
hangforrásaink rezegnek, csak sokkal alacsonyabb frek-
vencián. Néhány naptól akár több évig tarthat egy csillag 

pulzálásának periódusa. Ahhoz, hogy ez hallhatóvá váljék, 
fel kell gyorsítani, vagyis transzponálni kell. Kolláth meg-
adta nekem néhány megfi gyelt csillag rezgésképét, és meg-
adta néhány csillagtípus frekvencia spektrum-változatait. 
Attól függôen, hogy mekkora a csillag tömege és mennyi 
idôs, változik a hangmagassága (a rezgés frekvenciája). 
Van még egy fontos tulajdonságuk az évmilliók során zsu-
gorodó csillagoknak. Miközben rezgésfrekvenciájuk emel-
kedik, spektrumuk nemcsak transzponálódik, hanem ki-
csit transzformálódik is. 

G.: Ha jól értem, ezek a jellemzôk meghatározzák a hangszínt 
és a hangmagasságot is?
K. J.: Igen, de a hangmagasság itt azért kevésbé jut ér-
vényre. Valami hangmagasságfélét hallhatunk, de valódi 
hangmagassághoz az kellene, hogy a részhangok (felhan-

gok) az alaphang egész számú 
többszörösei legyenek, ahogy 
a húroknál vagy az orgona-
sípoknál. A csillagok viszont 
se nem húr, se nem síp alakú-
ak. Annyi analógia mégis 
van, hogy ha egy csillagnak 
egy állandó belsô energia-
utánpótlása van, akkor tar-
tós állóhullámok alakulnak 

ki. Ennyiben hasonlíthatók az orgonasípokhoz. Mind-
emellett vannak olyan csillagok is, amelyek egyáltalán 
nem pulzálnak – szerencsére a mi Napunk is ilyen. Ezek-
nél is elôfordulhat azonban, hogy valamilyen nagyobb 
energia-kitörés megrengeti a csillagot, ami egy lecsengô, 
elhaló hangot eredményez. A dr. Kolláth-tól kapott rez-
gésminták felhasználásával alkottam meg csillagzenei 
kompozícióimat. Minden csillag spektruma többféle frek-
venciát tartalmaz, de Csillagzene No 1 címû kompozí-
cióm partitúrájában több csillag esetében is csak azok a 
frekvenciavonalak látszanak folyamatosan kirajzolva, 
amelyek a leginkább kihangzanak. Ezek fôleg a fi gyelem-
vezetést szolgálják. 

G.: Bármilyen szempontból kapcsolódik a Csillagzene a ko-
rábbi témánkhoz?
K. J.: Természetesen ezek nem tizenkétfokú zenék. A csil-
lagok rendszere egy sokkal szabadabb világ, de a szabá-
lyokat zeneszerzôként én alkottam meg, a csillagokról 
származó információk alapján. Ezzel a darabbal tulajdon-
képpen valami kozmikus élményt próbáltam kifejezésre 
juttatni. Persze hát nekem nem lehetnek kozmikus élmé-
nyeim, csak amit elképzelek. n

„A csillagpulzálás hasonló ahhoz, 
ahogy hangforrásaink rezegnek, 

csak sokkal alacsonyabb frekvencián. 
Néhány naptól akár több évig tarthat 
egy csillag pulzálásának periódusa”

A beszélgetés hosszabb változata elolvasható 
a Gramofon.hu internetes folyóiratban: 

www.gramofon.hu
Az interjúban szóba kerülô mûvek meghallgathatók: 

http://www.artisjus.hu/keulerjeno/
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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

 interjúk
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 hírek

Olvasson         tovább!
  A klasszikus zene és a jazz internetes folyóirata:  www.gramofon.hu
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Programajánló

január 18., 19., 20., 22., 23., 25., 27.
február 2. A bolygó hollandi | R. Wagner | 

szövegíró | Richard Wagner  rendező | Szikora János

díszlettervező | Szendrényi Éva  jelmeztervező | Berzsenyi Krisztina

január 24., 26., 29., 31.
február 3., 9. A trubadúr |r G. Verdi |

szövegíró | Salvatore Cammarano rendező | Vámos László színpadra állította | Palcsó Sándor

díszlettervező | Csikós Attila  jelmeztervező | Vágó Nelly

február 1., 3., 5., 7., 10., 12.
 március 7., 8., 9., 10. Don Giovanni | W. A. Mozart |

szövegíró | Lorenzo Da Ponte rendező | Gianfranco de Bosio

díszlet- és jelmeztervező | Nanà Cecchi

február 6., 8., 10., 14., 16., 17., 23. Don Quijote | L. Minkus - M. Petipa |
zeneszerző | Ludwig Minkus  koreográfus | Marius Petipa  színpadra állította | ifj. Harangozó Gyula,

Pongor Ildikó, Fajth Blanka díszlettervező | Csikós Attila  jelmeztervező | Vágó Nelly

február 13., 15., 17., 19., 21., 24.
 március 2. Xerxes | G. F. Händel |

szövegíró | Niccoló Minato nyomán Silvio Stampiglia rendező | Kovalik Balázs

díszlettervező | Horesnyi Balázs jelmeztervező | Benedek Mari  koreográfus | Venekei Marianna

PREMIER

 www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz
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Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofi t Kft.
info@honvedart.hu   •   www.honvedart.hu
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Liszt FerencChoral works
Choral works for male voices
FÉRFIKAROK

Honvéd Male Choir
HONVÉD FÉRFIKAR
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2012. dec. 9., 10., 11.    >>>  A kékszakállú herceg vára és A csodálatos mandarin
2013. febr. 13., 15., 17.  >>>  Figaro házassága 
2013. jan. 9., 11., 12.     >>>  Vendégünk Radu Lupu
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