
Amikor 1637-ben, Velencében megépült az elsô olyan 
színház, mely már a korabeli operajátszás igényét vette 
fi gyelembe, s ezt követôen Itáliában, majd késôbb Európa-
szerte egyre-másra épültek a pompásabbnál pompásabb 
operaházak, akkor ezzel szinte évszázadokra „szabványos-
sá” vált az a páholysoros elrendezés, mely meghatározta 
azok felépítését, és ezzel akusztikai sajátságait. A nézôtér 
földszinti részét fél karéjban (leginkább harang vagy patkó 
formában) közrefogó több emeletnyi páholysor jelentôs 
akusztikai csillapítást hozott létre. Ráadásul kezdetben a 
földszinten csak állóhelyek voltak, így ott lényegesen töb-
ben fértek el ahhoz képest, mint amit a késôbbiekben oda-
helyezett pad- vagy széksorok megengedtek. Így az öltözé-
kek erôteljesebb hangelnyelése csak tovább fokozta a 
hangtér visszafogottságát. Míg a korai hangversenytermek 
– néhány kivételtôl eltekintve – inkább puritán építmé-
nyek voltak, addig az operaházak már kezdettôl fogva épí-
tészeti remekek, melyek díszes külsô és belsô kialakítása a 
nézôtéren át a színpadon elhelyezett pazar díszletekkel 
folytatódott. 

Építészeti és akusztikai elôzmények

A páholyfülkék építésében persze nem volt akusztikai tu-
datosság, a cél lényegében az volt, hogy úgy növeljék a be-
fogadóképességet, hogy akik az elôadás alatt bármely in-
díttatásból vissza szeretnének vonulni, azok meglelhessék 
az ennek megfelelô intim környezetet. Sôt, késôbb egyes 
esetekben éppen erkölcsi okokból vált szükségessé a fülkék 
közötti válaszfalak elbontása. Bár a színpadtechnikával 
ekkor már tudatosan foglalkoztak, az akusztikával annál 
kevésbé, azt azért mégsem jelenthetjük ki, hogy az építé-
szek teljesen érzéketlenek lettek volna az akusztikai kérdé-
sek iránt.
Jóval késôbb Garnier is leírta visszaemlékezésében, hogy a 
Párizsi Nagyopera tervezésekor kereste az akusztikai vezér-
fonalakat, csak semmit sem talált. Munkáját a „becsukott 
szemû akrobatáéhoz” hasonlította, ám neki sikerült elkap-
nia a labdát, mert szép és jó akusztikájú operaházat terve-
zett. Létezett tehát az akusztikával kapcsolatos érzékeny-
ség, ám a mai értelemben vett szakmai válaszok nélkül. 
Szerencsére ezekben az erôsen csillapított terekben súlyos 

akusztikai hibák nem léphettek fel, a közönség pedig sok-
kal jobban kedvelte ezt a visszafogottabb hangzást, mint a 
zengést. Erre az akusztikára egyébként jellemzô, hogy utó-
zengési idejét tekintve átmenetet képvisel a prózai alkal-
mazás miatt erô sen csillapított színházak és a levegôsebb 
hangzású hangversenytermek között. A szép hangzás és a 
jó szövegérthetôség között teremtôdik meg tehát az egyen-
súly, ami persze nem adódik könnyen, hiszen egy lassan 
hömpölygô szoprán ária levegôs hangzását kellene ötvözni 
egy Rossini-opera bra vúrosan „hadarós”, inkább anali-
tikus környezetet igénylô duettjeivel.

Wagner operaháza

A páholyfülkés operaházak sorát megtörô épületek között 
a leg jelentôsebb és mind akusztikai, mind pszichoakusz-
tikai szempontból jelentôs építmény Wagner operaháza 
Bayreuth ban. Wagner a páholysorok helyett visszatért az 
antik amfi teátrumok elrendezéséhez: erôteljesen emelkedô 
nézôterének szinte valamennyi helyére közvetlenül eljut a 
színpadi énekhang, ami az operáinál elengedhetetlen jó 
szövegértést biztosítja, míg hatalmas zenekara a színpad 
alatt nyugodtan „kitombolhatja magát”, mert hangja csak 
egy viszonylag keskeny nyíláson át kijutva és a mennyezetrôl 
visszaverôdve éri el a hallgatót. Egy mai szemléletû közgaz-
dász korabeli ôse nyilván feltette volna a kérdést: „Herr 
Wagner, ha maga lehalkítja a hatalmas zenekarát, akkor 
miért nem alkalmaz inkább egy sokkal kisebb létszámú ka-
marazenekart, nem a színpad alatt, hanem a szokásos zene-
kari árokban, esetleg a színpadon? Sokkal alacsonyabb 
költséggel megúszná az elôadásokat.” Wagner azonban ér-
tett a pszichoakusztikához, tudta, hogy másképpen szól egy 
lehalkított nagyzenekar tömörsége, mint egy teljes erô-
bedobással játszó kamarazenekar karcsú hangzása. Mára a 
tudomány is kiderítette, hogy a hangosság nagyon bonyo-
lult kérdés, hiszen egy lehalkított fortissimón is érezzük az 
elôadás való ságos dinamikaszintjét, a mesterségesen fel-
erôsített pianissi mót pedig továbbra is pianissimónak érez-
zük. A hangosság, a tömör hangzás nemcsak decibel, ha-
nem artikuláció kérdése is.
Wagner színháza belsô kialakítását illetôen is sokkal 
puri tánabb volt, mint a kor színházai általában, s ennek 
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Az Erkel Színház hangjai
2013 jelentôs éve a magyar operajátszásnak, mivel sokévi vajúdás után végre megszületett a 
döntés, amely az oktalan rombolás helyett az Erkel Színház felélesztését tûzte ki célul. Ugyan 
a Gramofon hasábjain inkább hangtechnikai kérdésekkel foglalkozunk, de mivel ez a színház 
mindenkor készséggel adott otthont a rádióközvetítéseknek, hangfelvételeknek, így ennek okán 
most – szokott témáink fonalát megszakítva – alábbi írásunkkal az ismét megnyíló Erkelt kö-
szöntjük.

2 Ujházy László
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is kö szön hetôen utózengési ideje nagyobb: megközelítôen 
1,5 másodperc, szemben a páholysoros operaházak 1,2 
másodperc körüli utózengésével.

Az Erkel Színház megépítése

Az 1911-ben megnyílt Erkel Színház (korábbi elnevezései 
szerint Népopera, Városi Színház, de az egyszerûség szem-
pontjából itt használjuk mai elnevezését), ugyancsak sza-
kított a hagyományos építészeti megoldásokkal, s 17 000 
köbméteres légterével ebben az idôben a világ egyik legna-
gyobb operaháza volt. (A számontartott jelentôs opera-
házak között csak a Metropolitan (19 500 m3) és Buenos 
Airesben a Teatro Colon (20 550 m3) elôzte meg, ám az 
adatokból jól látható a kb. azonos nagyságrend. Ez a tény 
már önmagában is fi gyelmet érdemel!
Jóllehet 1900-ban, Clement Sabine kutatásainak kö szön-
hetôen már megjelent az akusztikai tervezés, melynek ered-
ményként épült fel a máig kitûnô akusztikájú Symphony 
Hall Bostonban, de ez még nem jelentette azt, hogy az 
akusztikai tervezés általános gyakorlattá vált, így még év-
tizedeken át épültek akusztikai tervezés nélküli termek, 
vagy ami talán még ennél is rosszabb: akusztikai tévtanok 
alapján épült zenei célú helyszínek. Gyakori hiba volt, hogy 
a színpaddal (pódiummal) szemközti hátsó falfelületrôl a 
színpadra jelentôs késéssel visszaérkezô hang (ezt már nyu-
godtan visszhangnak is nevezhetjük), az elôadókat nagyon 
zavarta. A késés a nagyobb teremméretekbôl adódott, s ér-
téke már meghaladta azt a kritikus idôt, melyen belül az 
idegpályák még regenerálódnak, s tudatunkban ekkor már 
különválik az éppen megszólaltatott és a hátsó falakról kés-
ve visszaérkezô hang. A 20. századi termeknek ez tipikus hi-
bája, hiszen pl. az 1901-ben épült müncheni Prinzregen-
theater vagy a késôbb épült eredeti Pleyel terem nagyrészt 
csupasz nézôtéri hátfala miatt ugyancsak az Erkelhez ha-
sonló akusztikai hibával rendelkezett. Wagnernek 
Bayreuth ban ebbôl a szempontból szerencséje volt, mivel 
az uralkodó ragaszkodott egy hátsó páholysorhoz, s ez a 
színpadról be érkezô hangokat felemésztette, emellett szín-
háza is jóval kisebb volt (10 300 m3).
Az Erkel elôdje az akusztikai hiba ellenére mûködött, az 
elôadások szempontjából sikerrel, a pénzügyek szempont-
jából viszont annál kevésbé. A koncepció értelmében 
ugyanis olykor teljes külföldi társulatokat hívtak meg ven-
dégjátékra, s ennek költségei annyira aránytalanok voltak, 
hogy ötévi mûködés után a fôvárosnak át kellett vennie a 
színházat. Az akusztikai hiba ettôl természetesen megma-
radt, a legendák szerint olykor nagy hírességek (pl. Amelita 
Galli-Curci) bukását is okozva.

Az akusztikai korrekció

Az Erkel Színház 1951-ben történt átépítésekor elkerül-
hetetlen volt az akusztika javítása. Ekkor már a terem-
akusztika hazánkban is virágzó tudományág volt, kitûnô 
szakemberek fémjelzik ezt a korszakot, közöttük is elsô-

sorban Tarnóczy Tamás tanár úrral, aki az akusztikai kor-
rekciót tervezte és irányította.
A korrekció során a színpaddal szemközti hátsó fal új kiala-
kítást kapott, melynek felülete úgy törte meg a beérkezô 
hangokat, hogy az ne jusson vissza a színpadra, ugyanakkor 
egyben javítsa az erkély hangellátását. De talán legjobb, ha 
magát Tarnóczy tanár urat idézzük, aki késôbb e munkáról 
ezt írta: „Akusztikailag négy szempontot tartottunk szem 
elôtt: a visszhangok teljes megszüntetését, az utózengési idô 
növelését, a diffuzitás fokozását és a hangenergia-sûrûség 
megnövelését a színház hátsó soraiban. A visszhangok va-
lóban megszûntek, az utózengési idôt azonban csak mérsé-
kelten lehetett növelni. Nagyon eredményes megoldásnak 
bizonyult a diffuzitást fokozó cikk-cakkos falkiképzés (ezt 
azóta külföldön is többször vették mintának), és végül az 
erkélyen átlagban 9 dB-lel, a földszint hátsó soraiban 6 dB-
lel növekedett a hangenergia-sûrûség. Ez elsôsorban a szín-
pad elé épített hatalmas hangvetônek köszönhetô.”
E gondolatokhoz magyarázatul: a diffuzitás egyenletes 
hang eloszlást jelent, vagyis azt a követelményt, hogy a 
nézô tér egyes pontjain ne legyenek kiugróan hangos és 
halk területek. A színpadi hangvetô pedig az a gondosan 
megtervezett hatalmas „tölcsér”, amely, segítve az ének-
hang „kiteljese dését”, akusztikai átmenetet képez a szín-
pad és a nézôtér között. Az utózengési idô, amely az át-
alakítás nyomán 1,45 másodperc lett, nagyon jó érték
az operajáték szempontjából, hangversenyteremként 
azonban inkább csillapítottabb, analitikus megszólalást 
eredményez. Talán egy kérdés maradt megoldatlan: a túl 
alacsony színpadnyílás, amely nem kedvez a színpad távo-
labbi síkjaiban megszólaló énekeseknek vagy hangver-
seny esetében a hangszereknek. Összességében azonban a 
színház akusztikája igen jónak mondható.
Egyébként mivel utózengési ideje a zenekari koncertek ese-
tén elvárható mértéket is megközelíti, ennek köszön hetôen 
az Erkel olykor e mûfajnak is sikeresen adott otthont. Em-
lékezetes, hogy pl. Doráti Antal egy zenekari fô próbán 
– miután több helyrôl hallgatva is alaposan megvizsgálta a 
termet – azt akusztikai szempontból nagyon jónak találta. 
Talán ezért is érthetetlen, hogy a Magyar Színháztörténeti 
Lexikon (1994) „Erkel Színház” címszavában ezt olvashat-
juk: „...az itt repertoáron szereplô darabokat a kielégítô 
akusztikai és színpadtechnikai feltételek hiánya miatt nem 
lehet meg felelô akusztikai körülmények között, szcenikai-
lag igényesen színpadra állítani”. Az akusztikát illetôen ez 
félreértés, amely azonban jól példázza, hogy ha valaminek 
(vagy valakinek) a rossz híre elterjed, akkor sajnos abból 
már nehezen lesz megtisztulás. Különösen is érvényes ez az 
akusztika tudo mányára, melyhez (az akusztikusok kivéte-
lével) mindenki úgy érzi, hogy nagyon ért.

A Magyar Rádió az Erkel Színházban

A Magyar Rádió – korábbi értékmegôrzô tevékenységének 
megfelelôen – szinte megalakulása óta valamennyi fonto-
sabb zenei eseményt rögzítette, vagy közvetítette. Budapesti 
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viszonylatban ez elsôsorban a Zeneakadémiát, az Operahá-
zat, a Vigadót és az Erkel színházat jelentette. Az 1950-es 
években az Erkelben a nézôtér mögötti páholysor egyiké-
ben már kiépített közvetítôfülke állt rendelkezésre, a szín-
pad, a zenekari árok valamint a padlás felé „bekábelezett” 
keverô asztallal, hangszóróval, de sajnos még csak mono 
üzemben. Rögzítô eszköz nem volt a fülkében, mert maga a 
felvétel „postai kábelen” keresztül – kezdetben lakklemez-
re, majd magnetofonszalagra – a Bródy Sándor utcai szék-
ház valamelyik rögzítô helyiségében történt. E kábelek ún. 
„zenei minôségûek” voltak, ami azt jelentette, hogy a szo-
kásos telefonvonalakhoz képest lényegesen jobb volt a 
minôségük. Ennek a megoldásnak nagy hagyományai vol-
tak: Budapesten a Rádió már 1936-ban 44 helyszínrôl ál-
landóra kiépített kábelen bonyolította le a közvetítéseket. 
A fülkét kettôs üvegablak választotta el a nézôtértôl, hogy 
a hangszóró a hátsó sorokat ne zavarja, miközben jó ráte-
kintést tett lehetôvé a színpad felé. Ahhoz a megoldáshoz 
hasonlóan, ahogyan az Operaházból már 1927 óta mentek 
a közvetí tések, az Erkelben is két mikrofon került a színpad 
elülsô szélére, kettô a karmester jobb és bal oldalán a zene-
kari árokba, míg egy további „térmikrofon” a közönség elsô 
sorai fölött befüggesztve a tapsot érzékelte. Ez utóbbit a köz-
vetítések elôtt a padlásról kellett leengedni, majd az elôadás 
után felhúzni, s ilyenkor a padlás a keskeny pallóival, ho-
mályos világításával igazi élményt jelentett a „kábelesek-
nek”, miközben odafönn még a régi Népopera eredeti szín-
padnyílásának mosolygó és szomorkás maszkja is fi gyelte a 
rádiósok tevékenységét.
A színpadi mikrofonok akkor még nem a mai miniatûr 
szerkezetek voltak. Jól emlékszem, hogy amikor hangmér-
nökként éppen egy Lammermoori Luciát közvetítettünk, 
már az elsô felvonás elején a függöny olyan hévvel ment 
szét, hogy az egyik színpadi mikrofont feldöntötte. Nem 
láttam, hogy melyik szereplô (én Radnai Györgyre gya-
nakszom) a lá bával csakhamar olyan észrevétlenül állítot-
ta talpra a mikrofont, hogy a közvetítés rendben megtör-
tént. Ez az eset is bizonyítja azt a nagyon baráti kapcsolatot, 
amely a mûvészek és a Rádió között abban az idôben fenn-
állt. A rádiós munkára egyéb „veszélyek” is leselkedtek, 
mivel a közvetítô fülkét az elôadások alatti félhomályban 
– hiszen sötétben minden ajtó fekete – a szorult helyzetben 
levô nézôk idônként összetévesztették a közeli illemhelyek-
kel, s ilyenkor az ott tevékenykedô rádiósok bizarr jelene-

teknek lehettek tanúi mindaddig, amíg a hangszórót fel-
hangosítva nem jelezték, hogy itt más tevékenység folyik.
Akár az opera elôadásokat, akár a hangversenyeket tekint-
jük, az Erkel a Magyar Rádiónak egyik fontos „stúdió-
jaként” mûködött, így pl. 1943-ban az akkor még csak 43 
tagú Rádiózenekar elsô nyilvános hangversenyét is itt tar-
totta, Dohnányi Ernô vezényletével. Késôbb a Rádió olykor 
még a monstre könnyûzenei elôadásokat is itt rendezte. 
Nagy légtere, akusztikája kedvezô környezetet biztosított a 
felvételek készítéséhez, bár az elôadások alkalmával a szük-
séges mikrofonok elhelyezése itt korántsem volt olyan 
könnyû, mint a stúdiókban. A sztereó korszak beköszönté-
vel a régi mono fülke megszûnt, hiszen kis mérete miatt 
nem volt meg felelôen „sztereósítható”, s helyette a továb-
biakban csupán egy „bemondói páholy” állt a Rádió ren-
delkezésére. A közvetítések már esetenkénti kiépítéssel, 
sztereó közvetítôkocsi segítségével történtek és remélhetôleg 
történnek a jövôben is – bár a jövô nem elsôsorban mûszaki 
kérdés.

Záró gondolatok

Ha a Rákóczi úton elindulunk az Astoriától, már a sarkon 
emléktábla jelzi az egykor itt állt s 1840-tôl „Nemzetiként” 
tisztelt színházat, amelynek helyén hányattatott történe-
tének méltatlan lezárásaként most irodaház emelkedik. 
Mit mondana szegény Grassalkovich Antal, aki a telket a 
magyar játékszín számára azzal a feltétellel ajándékozta oda, 
hogy „se el ne adassék, se más célra ne fordíttassék”. Né-
hány sarokkal odébb, a Blaha Lujza téren egy újabb emlék-
oszlop, mely az emberi butaság által felrobbantott egykori 
„Nemzetinek” állít emléket. E rombolást (a korábbi ter-
minológia szerint fi nomítva: „lebontást”) – bár akkor „ész-
érvekkel” kitûnôen megindokolták – ma már eléggé egy  ér-
telmûen elítéljük. E rombolás arra mindenesetre jó volt, 
hogy az EMKE oldaláról áttekintve zavartalanul gyönyör-
ködhessünk a Corvin áruház és társai építészeti megol-
datlanságában. Szerencse, hogy ha majd utódaink tovább 
sétálnak a Keleti felé, néhány sarok után jobbra kanyarod-
va már nem emléktáblára, hanem reményeink szerint egy 
virágzó színházra bukkannak. Pedig évekkel ezelôtt ugyan-
csak gyûltek a viharfelhôk felette. Amikor felröppent a 
rémhír: az Erkel életveszélyes, le kell bontani – bár magya-
rázat mindig van –, sokunknak már akkor is gyanús volt: 
mi állhat emögött? A választ persze nem nehéz kitalálni, 
ám kerüljük el a sajtópert, így ne is írjuk le, ehelyett inkább 
annak örüljünk, hogy a magyar zenekultúra egyik szenté-
lyét sikerült megmenteni. Lehet persze, hogy építészeti 
szempontból túlságosan eklektikus, lehet, hogy nem is 
olyan szép, de – sok kulturális épületünkhöz hasonlóan – ez 
sem egy malterral összekötött, a beázás ellen megfelelôen 
fedett téglahalmaz, hanem a magyar operakultúra egyik 
tiszteletet érdemlô szentélye. Köszönet tehát az egykori 
építôknek, az átépítôknek és mindazoknak, akik a barbár 
pusztulástól megmentették, s e sorok megjelenésekor is épp 
ezen fáradoznak. n

Az Erkel Színház (akkori nevén: Népopera) látványterve 1911-bôl

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



GRAMOFON-HANG TERJESZTÉSI PONTOK

82 GRAMOFON 2013. NYÁR

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

 koncertek

 fesztiválok

 interjúk

 kritikák

 hírek

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