
A digitális technika egyik nagy elônye mind a gyûjtôk, 
mind az archívumok számára, hogy az adathordozók vi-
szonylag kis helyet igényelnek. Ha összehasonlítunk egy, a 
két oldalán összesen kb. 50 perc mûsoranyagot tartalma-
zó LP-t vagy egy 40 percnyi mûsoranyagot tartalmazó, 
1000 méteres magnószalagot egy CD-vel, jól látható, 
hogy az utóbbi helyfoglalása csak töredéke az elôbbieknek. 
A digitális hordozóknak ugyanis sokkal nagyobb az infor-
má ciósûrûségük, ám e „mikroszkopikus” méretekbôl 
eredôen lényegesen érzékenyebbek. Könnyen elôfordul, 
hogy lejátszáskor egyes adatrészek nem olvashatók, mert 
például a lézersugár útját hatalmas „porsziklák” zárják el, 
vagy a karcokon áthaladva a sugarak megtörnek. Ugyan-
csak zavaró lehet az ujjakról elkerülhetetlenül áttapadó 
zsírréteg. Jól emlékszem arra az esetre, amikor a Magyar 
Rádióban egy digitális magnetofon „becsípte” a szalagot, s 
azt több hangmérnök megfeszített ügyeskedéssel, fogpisz-
kálókkal úgy próbálta visszaterelni a kazettába, hogy köz-
ben kézzel ne érintse, mert ha bárhol hozzáér, akkor a sza-
lagnak az a része többé már nem használható. Ez a 
„mi niatürizálás” tehát szinte megköveteli, hogy a digitális 
eszközök rendelkezzenek egy minél kiterjedtebb hibajaví-
tási rendszerrel. 

A digitális hibajavítás

A digitális hibajavítás e technikának szinte ugyanolyan 
külön ága, mint az elôzô számunkban bemutatott adatre-
dukció, s ahhoz hasonlóan számos szellemes megoldási 
lehetôsége van. Az alábbiakban – nem konkrét készülé-
kekhez kötve, csupán alapelveikben – ezek közül a két 
legegyszerûbbet mutatjuk be.
Példánkban térjünk vissza ismét a mintavételt szimboli-
záló lázmérésre. Ha mondjuk ötpercenként mérünk lázat, 
ám egy alkalommal errôl elfeledkezünk, akkor – abból ki-
indulva, hogy a mintavétel sûrûségéhez képest test-
hômérsékletünk lassabban változik – a hiányzó értéket 
utólag könnyen kikövetkeztethetjük az elôtte és utána 

következô, ismert értékekbôl. Ugyanezt teszik a leg egy-
szerûbb digitális hibajavítók is: ha például három értékbôl 
a középsô elveszett, akkor az a két szélsô alapján jó közelí-
téssel megállapítható. E példából ismét kitûnik a minél 
magasabb értékû mintavételi frekvencia szükségessége, hi-
szen – hasonlatunkat folytatva – egy kétóránkénti lázmé-
rés esetén nem lehetünk biztosak abban, hogy a két mérés 
között pontosan mi történt. 
Addig nincsen baj, ameddig csak néhány érték kiolvas-
hatatlan, ám mit tehetünk akkor, ha több, egymás mel-
letti érték vész el, például a hanghordozón egy jókora 
porszem áll a lézersugár útjában? Az alábbi, egyszerûsített 
példában 15 értéket továbbítunk, melyek közül a bekere-
tezett 8–9–10. helyen lévôk valamilyen váratlan zavar kö-
vetkeztében kiolvashatatlanná váltak, tehát lényegében 
elvesztek. A szomszédos értékek alapján nem rekonstruál-
hatók egyértelmûen, hiszen nem tudhatjuk pontosan, 
hogy a 7. és 11. érték között mi történik.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15

Most szórjuk szét elôzetesen az adatokat valamilyen meg-
határozott logika szerint; például az alábbiaknak meg fe le-
lôen, amikor két-két adatot rendre más helyre teszünk, és 
tételezzük fel, hogy három egymás melletti adat ismét kiol-
vashatatlanná vált: 

1   4   7   10   13   2   5   8   11   14    3   6   9   12   15

Most is három érték veszett el, ám ezek a szétszórásnak 
köszönhetôen eredetileg nem egymás mellettiek, s ezért (a 
szétszórás logikájának ismeretében) visszaállítva az eredeti 
sorrendet, látható, hogy most két meglévô érték között 
mindig csak egy olvashatatlan, amelynek értéke viszont a 
korábbiak szerint a két szomszédos érték alapján már ki-
számítható:

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
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Analóg vagy digitális?
Tizenkettedik rész: a digitális hibajavítás

Ha egy LP lemez barázdái megkarcolódnak vagy a barázdákba valamilyen nagyobb szennyezôdés 
kerül, akkor ezek a lejátszáskor sercegéseket, kisebb-nagyobb kattanásokat okoznak. Egy digitá-
lis hordozó is megkarcolódhat, a porszemek sem kíméletesek, és a bitekre sok veszély leselkedhet, 
ám a hang minôségét mindez – természetesen csak a behatások egy bizonyos mértékéig – nem 
érinti. A digitális technika ugyanis szinte minden területen magában foglalja a gondosan kidolgo-
zott hibajavítást, amely az ilyen elveszett vagy elérhetetlen adatok pótlására törekszik. Az aláb-
biakban errôl, valamint – cikksorozatunk végén – összefoglaló jelleggel az analóg és digitális 
minôségrôl szólunk.

2 Ujházy László
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A hibajavítás természetesen nem azt jelenti, hogy egy vas-
tag ujjlenyomatokkal és karcokkal „kidekorált” CD zavar-
talanul meg fog szólalni, ugyanis egy adott hibamennyiség 
fölött az már vagy hallható (sercegés, recsegés) vagy a le-
játszó „kerregni kezd”, sôt a sikertelen adatolvasási próbál-
kozásai után le is áll, s a „No disc” felirat jelenik meg rajta. 
Hangsúlyozandó, hogy a digitális hibajavításnak számos 
eljárása ismert, így a fentiekben csupán két egyszerû és 
közérthetô módját mutattuk be.
Hibajavítás egyébként az analóg technikában is van, csak 
ott inkább a korrekció elnevezést alkalmazzák. Erre példa, 
amikor az LP lemezek vágásakor adott szabvány szerint 
csökkentik a mély hangok erôsségét, hogy lejátszáskor ne 
dobja ki a tût a barázda. Ekkor a hangzás szempontjából lé-
nyegében egy mesterséges hibát hoznak létre, amit azután 
a lejátszáskor (ugyancsak a vágási szabvány ismeretében) a 
lemezjátszó vagy az erôsítô korrektora javít ki. Az erôsítôk 
egyebek között ezért rendelkeznek az LP-lejátszók számára 
külön „phono” bemenettel, melyek ezt a hibajavító korrek-
ciót tartalmazzák. Hasonló rendszert alkalmaznak maga-
sabb hangfrekvenciákon az URH rádióadásokban.

Analóg és digitális hangzás

A CD továbbfejlesztését bemutató cikkünkben már vázol-
tuk, hogy a CD megjelenésekor mennyire megoszlottak a 
szakmai és hallgatói vélemények. Napjainkra azért a viták 
már jórészt elcsitultak: vannak, akik szenvedélyesen ra-
gaszkodnak az analóg technikához és felvételekhez, mások 
meg a digitális hangzást kedvelik, illetve – e sorok írójához 
hasonlóan – mindkét technikát szívesen hallgatják. Köny-
nyen gondolhatnánk, hogy itt generációk közötti ellen-
tétekrôl van szó: az idôsebb korosztálybeliek analóg nosz-
talgiája áll szemben a fi atalosan digitális hevülettel. Ám a 
tapasztalatok szerint ez egyáltalán nem mondható el: a fi a-
talok között is vannak, akik egy analóg stúdiómagnóra 
olyan tisztelettel néznek, mintha egy oltár elôtt állnának, 
s a „fekete” lemezeket is szenvedélyesen gyûjtik – s mind-
ezt nem a digitális technika ellenében, nem annak elutasí-
tásaként teszik.
A digitális hangzás egy technikai szempontból korrekt, 
tiszta, áttetszô, a mûszaki eredetû alapzajoktól gyakorlati-
lag mentes, objektív hangzásvilág, mely a zenei elôadás 
legfi nomabb részleteit is képes közvetíteni. Ezzel szemben 
az analóg hangzás nem mentes a technikai hiányosságok-
tól: a hanglemez eleve tartalmaz alapzajokat, torzításokat 
(ilyen például a tû barázdakövetési torzítása), s a magas 
tartományban frekvenciaátvitele is korlátozottabb. Az 
analóg magnetofon sem teljesen tökéletes: mind az ala-
csony, mind a magas frekvenciák esetében tartalmaz kor-
látokat, s a szalagzaj sem küszöbölhetô ki teljes mértékben. 
Hangzása mégis annyira megnyerô, kellemes, hogy olykor 
igényes stúdiók a digitális felvételeiket is „átfuttatják” egy 
analóg magnetofonon, s az ily módon „analógosított” vál-
tozatokról sokszorosítják a CD-t. A hihetetlenül steril di-
gitális hangzásvilággal szemben az analógnak van valami 

egyéni jellege, s e szubjektivitása révén könnyen megfogja 
az arra érzékeny hallgatót. Lehet, hogy e megfogalmazás 
kicsit erôs, de a digitális hangzás egy pontosan kimért rideg 
szépség, míg az analógnak lelke van. Az eddig elmondot-
tak meglehetôsen szubjektív ítéletek, ám a két technika 
összehasonlításakor számos szempont ennél konkrétabban 
is megfogalmazható. Ezek közül az alábbiakban csupán 
kettôt emelünk ki.
A digitális felvételeknek az analógokhoz képest lényege-
sen nagyobb a dinamikatartománya, ami persze a hallga-
tói oldalon már kifejezetten jó minôségû lehallgató rend-
szert feltételez. Ez nem csupán a készülékekre, erôsítôkre, 
hangszórókra, hanem a külsô zajoktól mentes akusztikai 
környezetre is vonatkozik, hiszen a lehallgató helyiség 
alapzaja elfedheti a halk zenei részeket. Az analóg felvéte-
lek szûkebb dinamikatartománya viszont jobban megfelel 
az átlagos lakóhelyiségek dinamikai lehetôségeinek, hi-
szen ahhoz a hangmérnök már a stúdióban hozzáigazítja a 
dinamikát a halkabb részek erôsítésével és a túl hangosak 
halkításával. Teszi mindezt úgy, hogy ez a kis „csalás” a 
hallgató számára észrevétlen maradjon. 
A másik összehasonlítási szempont a sokcsatornás techni-
kának a hallgatónál történô megvalósíthatósága. A diszk-
rét surround hangzás analóg környezetben a hallgatók 
szempontjából gyakorlatilag fel sem merülhet. Öt-hat 
hangcsatornának a gazdaságos elhelyezését vagy közvetí-
tését csak a digitális technika teszi lehetôvé, többnyire 
még ott is csak az adatredukció segítségével. Nem véletlen, 
hogy a hetvenes évek analóg kvadrofóniája nem tudott ki-
törni a stúdiók világából, s lassú vergôdése után viszonylag 
gyors elterjedése a digitális technika megjelenésekor kö-
vetkezett be; a többi között a korábbi írásainkban bemuta-
tott 5.1 és 7.1 hangrendszerek megjelenésével. 
A sorozatcímben feltett kérdésre tehát talán az a leg-
megfelelôbb válasz, hogy „analóg és digitális”, hiszen így 
élhetünk a technika fejlôdésének köszönhetô hangzási 
sokszínûséggel, melybôl ki-ki szabadon választhat. Mind-
eközben azért kétségtelen, hogy a hang területén a jövô in-
kább a digitális technikáé, de minél jobban megközelítve 
az analóg hangzás erényeit, annak hibái nélkül. Hangsú-
lyozandó azonban, hogy e gondolatok a hangtechnikára 
vonatkoznak, hiszen az élet sok más területén (pl. a táv-
közlésben, informatikában) a digitális technika létjogo-
sultsága – sôt kizárólagossága – megkérdôjelezhetetlen.

„A digitális minôség”

Napjaink egyik elterjedt reklámkifejezése a „digitális mi-
nôség”. A digitális megjelölés olyan bûvszó, amely a közhit 
szerint már önmagában garantálja a csúcsminôséget. Ko-
rábban sokszor sugározták azt a tévéreklámot, melyben egy 
jó alaposan „felturbózott” képet láthattunk, s alatta szinte 
csatakiáltásként hangzott el: „ez digitális!”. Csakhogy 
mindezt az analóg adásban is sugározták, ahol a vétel ter-
mészetesen analóg volt, tehát pontosan ott nem volt digi-
tális minôségû, ahová a reklámot szánták. Olyan ez, mint-
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ha régen a sztereó felvételeket mono adásban mutatták 
volna be, „ez sztereó” felkiáltással, ám a régi reklámok 
szakmailag ennél korrektebbek voltak. Már passzív hang-
szórókon is látható a felirat: „digitális hangszóró”, pedig az 
csak analóg lehet, hiszen fülünk nem a biteket, hanem az 
analóg hangokat érzékeli. A digitális megjelöléssel tehát 
bôven tapasztalható visszaélés, miközben a „digitális 
minôség” valójában nem is létezik. A hangzás minôsége 
pontosan lefektetett, objektív mérésekkel és szubjektív 
tesztekkel határozható meg. Abból, hogy valami digitális, 
még nem következik automatikusan annak jó minôsége. 
Gondoljunk például egy adatredukcióval alaposan lecsu-
paszított hangra, amely ugyancsak digitális! Tehát mind az 
analóg, mind pedig a digitális technikában egyaránt léte-
zik kitûnô és gyenge minôség, melynek színvonala a már 
említett objektív és szubjektív vizsgálatok alapján eléggé 
egyértelmûen meghatározható.

Hogyan hallgatjuk a felvételeket?

Sorozatunk tizenkét írásában – és a korábbi cikkekben is 
– sokszor említettük a hangfelvételek esztétikai minôségét, 
miközben ideális hallgatási körülményeket feltételeztünk. 
Ám ez a feltételezés sajnos nagyon messze esik a valóság-
tól. Ugyanis a hangfelvételek hallgatási módjával, s általá-
ban a „gépi” hangzással kapcsolatos jelenlegi helyzet 
meglehetôsen siralmas. A hallgatók rendelkezésére álló 
elektronikai készülékekre az elmúlt évtizedekben az egyre 
kisebb méretek jellemzôek. Ez nem csupán a digitális tech-
nika következménye, hiszen már az analóg korszakban – 
amikor a korábbi elektroncsöveket felváltották a félvezetôk 
– megjelentek a kis, hordozható készülékek. Az elektroni-
ka oldaláról ez nem jelentett problémát, hiszen a korszerû 
áramkörök igen kis helyen elhelyezhetôk, ám ez nem 
mondható el a hangszórókról. Egy bôgôt nem lehet hegedû 
méretûre építeni, s ehhez hasonlóan a hangszórók meg-
felelô mélyhang-sugárzása is megkövetelne egy adott mé-
retet, ami a mai hordozható készülékek esetében messze 
nem teljesül, s az átlagos fejhallgatók és füldugók sem je-
lentenek megnyugtató megoldást.
Ezzel párhuzamosan a csúcsminôségû hallgatás készülékei 
is gazdag választékban állnak rendelkezésre, s így a 
hangminôség tekintetében az olló 
eddig soha nem látott mértékben 
szétnyílt. Az egyik oldalon állnak a 
kiváló minôségû készülékek igényes 
zenehallgatási körülményekkel páro-
sítva, a másik oldalon az igénytelen-
ség. Úgy tûnik, hogy a tömegek ma 
már ez utóbbit választják. A tenden-
cia fôként a populáris zenét érinti, 
ami nagyon igazságtalan, hiszen már 
az 1950-es évektôl ez a zene inspirál-
ta a stúdiótechnika fejlôdését. A 
könnyûzenei felvételek ugyanis ha-
talmas hangtechnikai apparátussal, 

aprólékos mûgonddal készülnek, és ez még akkor is igaz, ha 
ma már inkább „hangfelvételi iparról” beszélünk. Emellett 
ez a populáris mûfaj az elmúlt évszázadban rengeteg mara-
dandó értéket hozott létre – elég, ha csak magyar 
képviselôire gondolunk –, tehát megérdemelné az igénye-
sebb hangfelvétel-hallgatást. Napjainkban a minôségi he-
lyett mintha egyfajta mennyiségi szemlélet uralkodna. Az 
analóg korszak mennyiségi szemlélete még legfeljebb csak 
a minél több hanglemez megvásárlásában jelentkezett, de 
ez az egyes lemezek hangminôségét nem befolyásolta. Ma 
azonban sokszor az a cél, hogy bárhol, bármilyen akuszti-
kai környezetben hallgathassunk zenét, s egy adott tárolón 
minél több hanganyagot birtokoljunk. Nem véletlen, hogy 
itt jócskán szerepet kap az elôzô cikkünkben említett adat-
redukció, amely nem mindig szolgálja a hangminôséget. 
Amikor tehát az analóg és digitális technika közötti 
különbségekrôl beszélünk, joggal merül fel a kétely: vajon 
hányan élvezik igazán a két rendszer minôségében 
megjelenô elônyöket, szépségeket? Mert nagy kár lenne, 
ha a szép hangzás mindenkor csak kevesek kiváltságát je-
lentené. 
 

A szerzô sorozatzáró gondolatai

„Analóg vagy digitális?” címû sorozatomban igyekeztem 
bemutatni e két technika elvi alapjait, legfontosabb készü-
lékeit, s ennek során néha eléggé bonyolult fi zikai-mûszaki 
jellegû témákat is érintettünk. Olyan jelenségeket, melyek 
már feszegetik egy alapvetôen zenei folyóirat tartalmi ke-
reteit. Bevallom, e sorozatot eredetileg lényegesen rövi-
debbnek gondoltam. Írás közben viszont – törekedve a saj-
nos csak többé-kevésbé megközelíthetô teljességre – a „no 
még ezt is megírom, mert ez fontos” effektus mûködésbe 
lépett, s lehet, hogy a sorozat olyanra sikeredett, mint az a 
zenemû, amely csak nagyon nehezen akar befejezôdni. 
(Gondolom, mindannyian tudnánk erre zeneirodalmi pél-
dákat említeni.) Mégis úgy érzem, talán segítettem abban, 
hogy olvasóim a digitális technika ma már egyre bonyolul-
tabb útvesztôiben könnyebben eligazodjanak, ám korábbi 
írásaimhoz hasonlóan ezúttal sem szerettem volna az egy-
kori fi zikaórákon szerzett sebeiket feltépni.

Most megköszönve olvasóim türel-
mét, a közelgô tavaszt is megidézve, 
némi kárpótlásul szolgáljon az alábbi 
szép virág, melynek elnevezése 
Digitalis purpurea (gyûszûvirág). 
Hogy e „digitális virág” hány bites és 
mekkora a mintavételi frekvenciája, 
arról a botanikusok nem tesznek em-
lítést, viszont arra fi gyelmeztetnek, 
hogy levelei és magjai nagyon 
mérgezôek. Ehhez képest a digitális 
hangtechnika – bár olykor bonyo-
lultnak tûnik – szerencsénkre mégis-
csak veszélytelenebb. 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., Mátyás utca 8.
 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
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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

Programajánló

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

Erkel: március 22., 23., 25.,
26., 27., 28. Primavera13 magyar operatársulatok premier-körképe

Nemzeti operaháznak lenni három kötelességet jelent. Korokon és játékstílusokon átívelő repertoárt; szélesre tárt kapukat hazánk zene- és tánckultúrájának 

tehetségei előtt, valamint magyar szerzők és művek hagyományának ápolását. Amikor Budapestre invitáljuk az összes vidéki operatagozatot is a kolozsvári

Magyar Operával együtt (Primavera13), a POSZT operai mását hozzuk létre ezzel, s mindenki örömére tallózunk a teljes magyar operajátszás jelenében is.

Erkel: április 5., 6., 7., 25.,
26., 27., 28. János vitéz | Kacsóh P. |

zeneszerző | Kacsoh Pongrác  a zenét átdolgozta | Kenessey Jenô  szövegíró | Heltai Jenô, Bakonyi Károly

rendező | Palcsó Sándor  díszlettervező | Csikós Attila jelmeztervező | Beda Judit  koreográfus | Fodor Gyula

Opera: március 3., 7., 10., 
16., 17. Elfújta a szél | A. Dvořak,řř - Rácz Z. -Pártay L. |

zeneszerzô | Antonin Dvo ak, Rácz Zoltán koreográfus | Pártay Lilla közremûködik | Amadinda Ütôegyüttes a zenét átdolgozta | Medveczky 

Ádám librettó Margaret Mitchell regénye nyomán | Pártay Lilla díszlettervezô | Kézdy Lóránt jelmeztervezô | Schäffer Judit próbavezetô

balettmester | Metzger Márta, Volf Katalin

Opera: március 6., 8., 10., 
12., 17., 20. Anyegin | P. I. Csajkovszkij |

zeneszerzô | Pjotr Iljics Csajkovszkij szövegíró Puskin nyomán | Pjotr Iljics Csajkovszkij, Konsztantyin Sztyepánovics Silovszkij

rendezô | Kovalik Balázs díszlet- és jelmeztervezô | Angelika Höckner

Opera: március 28., 30. Máté-passió | J. S. Bach – F. B. Mendelssohn |n
zeneszerzô | Johann Sebastian Bach Felix Mendelssohn Bartholdy karmester | Vashegyi György közremûködik | Magyar Rádió Énekkara

Evangelista (tenor) | Timothy Bentch Jézus | Kovács István szoprán | Hamvasi Szilvia alt | Schöck Atala basszus | Cser Krisztián 

Opera: április 5., 6., 7. Szentivánéji álom | F. B. Mendelssohn - Seregi L. |
zeneszerző | Felix Mendelssohn Bartholdy  koreográfus | Seregi László  libretto W. Shakespeare nyomán | Seregi László

 díszlettervező | Forray Gábor  jelmeztervező | Vágó Nelly  a koreográfus asszisztense | Kaszás Ildikó  a zenét átdolgozta | Jármai Gyula

Opera: április 19., 21.,
23., 26., 28.,
május 3., 8.

Arabella | R. Strauss |
zeneszerzô | Richard Strauss rendezô | Bereményi Géza díszlettervezô | Csikós Attila jelmeztervezô | Velich Rita

világítástervezô | Kardos Sándor
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