
Bevezetô gondolatok

Egy hangfelvétel – legyen akár zene, akár mûvészi próza – há-
rom szempont szerint minôsíthetô. Ezek közül az elsô a mûvészi 
kivitel, tehát annak megítélése, hogy az elôadók milyen 
mûvészi hôfokon tolmácsolják a szerzô üzenetét. Ez elvileg füg-
getlen a hangtechnikai kiviteltôl, bár – mint azt a késôbbiekben 
még olvashatjuk – ebben a tekintetben a technikának olykor 
mégis meghatározó lehet a szerepe.
A második szempont a felvétel hangtechnikai minôsége, 
amely szinte teljes egészében mûszaki kérdés, illetve mûszaki 
kérdésekre vezethetô vissza. A korábbi írásainkban bemuta-
tott szubjektív elemzési szempontok legtöbbje objektíven, 
mûszerekkel is megmérhetô, jóllehet szinte valamennyi para-
méter esztétikai vonatkozásokkal is rendelkezik. Más kérdés 
természetesen, hogy ezek a mérések érdekesek lehetnek pl. ab-
ban a tekintetben, hogy a hangrögzítés-történet során hogyan 
változott a felvételek dinamikája, ám az, hogy ez a megválto-
zott dinamika hogyan szolgálta a mûvészi hatást, a mérésekbôl 
nem deríthetô ki. Minden hangrögzítési korszaknak van tehát 
egy objektíven is jól körülírható technikai minôsége, de ez a 
felvételek értékelésekor még nem elegendô, s ezért kell beve-
zetni a harmadik szempontot: a hangfelvétel esztétikai megje-
lenését. Itt fi gyelhetô meg a hangmérnök és zenei rendezô al-
kotókészsége, stílusa, vagyis maga a folyamat, ahogyan az 
adott mûvészi produkciót a rendelkezésre álló objektív akusz-
tikai és hangtechnikai körülmények között átültették a hang-
szórók közegébe. Természetesen nem választható el a mûvészi 
kiviteltôl és az említett szubjektív paraméterektôl, hiszen egy 
hangfelvétel annyira összetett alkotás, hogy abban szinte min-
den mindennel összefügg. A hangmérnök legjobban a fi lmes 
operatôr tevékenységéhez hasonlítható, mert a fi lm technikai 
minôsége önmagában még ott sem elegendô, a technika csu-
pán eszköz, de a lényeg a mûvészi alkalmazáson, a kompozíci-
ón van. (Egyes nyelveken nem véletlenül nevezik a hangmér-
nököt, zenei rendezôt hang-operatôrként.) Márpedig e tevé-

kenységek eredménye – akár kép, akár hang – mûvészi alkotás, 
s mint ilyen, megítélése nagymértékben esztétikai kérdés.
A következôkben ezt az „esztétikai kérdést” a hangfelvétel-tör-
ténet egyes korszakaira bontva vizsgálgatjuk.

Az akusztikus korszak (1877–1925) felvételei

Ez az az idôszak, amely a hangfelvételt elektromosság igénybe-
vétele nélkül, tisztán akusztikus eljárással készítette. Mivel a 
késôbbi mikrofon helyén csupán egy „hang-gyûjtô” tölcsér 
volt, ezt az idôszakot „tölcséres” korszaknak is nevezzük. Felvé-
telkor a henger vagy lemez barázdáit kizárólag az elôadók 
hangenergiája deformálta, ezért ez a hangfelvétel legkevésbé 
érzékeny korszaka. 
Az elsô évtizedekben még nem sokat foglalkoztak a gépi hang-
átvitel esztétikai kérdéseivel. A fô célkitûzés a természet után-
zása volt, ami elsôsorban a hangforrás minél hûségesebb lekép-
zését jelentette. Ugyanezt várták el a fényképezéstôl is, amint 
ezt Apollinaire 1910-ben a kubizmusról írott esszéjében leírta:
„Minden istenség a maga képére alkot, így a festôk is. És tisz-
tán csak a fényképészek gyártják a természet másolatait.” A 
mûvészi alkotás és a gyártás ellentétét olvashatjuk e sorokban, 
s valószínû, hogy a hangmérnöki tevékenység ismeretében ró-
luk is így vélekedett volna, hiszen a gépi mûvészeteket sokszor 
állították szembe a mûvészi alkotással.
A természetes hangzást annyira komolyan gondolták, hogy 
már egészen korán utópisztikus rajzok formájában olyan víziók 
is megjelentek, melyek szerint a hangversenytermek mûvészeit 
idôvel felváltják a gramofontölcsérek. A hangfelvételek dina-
mikájával foglalkozó írásunkban már bemutattuk azt az 1889-
bôl származó rajzot, mely egy ének-zongora felvételt ábrázol. A 
rajz legmeglepôbb üzenetét a falon függô kép közvetíti, mert 
felirata szerint az Albert Hallban 100 év múlva már nem zené-
szek, hanem gramofontölcsérek lesznek a pódiumon. A gépze-
nét tehát már megjelenése után egy évtizeddel az élô zene ve-
télytársának tekintették – és ez már nem volt utópia.
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Az akusztikus mûvészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
Elsô rész: A korai felvételekrôl

A zenefelvételek esztétikai kérdéseit sem a zenetudomány, sem az elektroakusztika nem vállalja 
fel igazán, mert az elôbbi inkább a mûvekkel és az elôadással foglalkozik, az elektroakusztika pe-
dig szívesebben vizsgálja a hangfelvételek technikai minôségét. Korábbi írásainkban bemutattuk 
ugyan a hangfelvételek szubjektív elemzésének szempontjait (teremérzet, sztereóhatás, hangtisz-
taság, hangzásegyensúly, hangszínezet, zajmentesség, összbenyomás), melyek nagyon alkalmasak 
egy zenei hangzás megítélésére, ám annak eldöntésére már kevésbé, hogy azok miként „állnak 
össze” egy hangzó mûalkotássá. Következô írásainkban ezt a „kompozíciós értéket” mutatjuk be 
abban segítve olvasóinkat, hogy egy hangfelvétel hallgatásakor ne csupán a zenemûben és az 
elôadásban, hanem a hangzás, az „akusztikai tálalás” szépségében is örömüket leljék.

✒ Ujházy László



A hangfelvétel természetességét kísérletekkel is vizsgálgatták: 
egy korabeli fénykép szerint bekötött szemû tesztelôk felváltva 
hallgatták egy énekesnô élô hangját és az arról készült felvé-
telt, hogy elemezhessék a kettô közötti különbséget. (Ha egy-
általán hallottak különbséget, ugyanis a fénykép tanúsága sze-
rint a tesztelôk java korabeli öregúr volt, kik nyilván nem elé-
gedtek meg idôskori természetes halláskárosodásukkal, hanem 
szemüket is úgy kötötték be, hogy ezzel egyben fülüket is elfed-
ték.) Mindenesetre tény, hogy egy ehhez hasonló összehason-
lítást ma a szakmában senki sem merne elvégezni.
A hangzás természetességét említi Nikisch Arthúr is, aki az 
elsô, eredeti hangszerelésében elhangzó Beethoven-szimfónia 
felvételének karmestereként a késôbbiekben így ír: „El voltam 
ragadtatva ettôl a csodálatos szerkezettôl. Akár a vokális, akár 
az instrumentális zene reprodukálását vizsgálom, a közvetítés 
mûvészi szempontból teljesen természethû, és a hatás egyene-
sen lehengerlô”. 
Mint késôbb még látni fogjuk, a hangzás természetessége (lé-
nyegében a koncert-hangzás) mint alapvetô célkitûzés még év-
tizedekig irányadó volt, szemben a ma már valamennyi „gépi” 
mûvészetre jellemzô mûvészi újjáteremtéssel.
Ezek után három tipikus „hangfelvételi mûfaj” korabeli felvé-
tele alapján vonjunk le néhány jellemzô hangzásesztétikai kö-
vetkeztetést.

Zongoraszólók

A zongorafelvételeket sokszor készítették olyan speciális töl-
csérrel, mely derékszögben meghajlítva egészen benyúlt a húrok 
fölé. A tölcsér szájának a hangszer méretéhez viszonyított kor-
látozott kiterjedtsége természetesen nem tette lehetôvé vala-
mennyi hangfekvés arányos rögzítését, ezért e felvételek hang-
zása általában nem kiegyenlített. Ám éppen ez a belsô arány-
talanság olykor meglepôen érdekes hangzást eredményezett. 
Pl. a Deutsche Grammofon centenáriumára megjelentetett 
ünnepi CD kiadványon van egy szép Chopin-felvétel, melyen 
a discant fekvésben a hangszer közeli, míg a basszusban távoli 
hangon szól, szinte olyan a hangkép, mintha egy közeli zongo-
ra magas hangjait egy másik zongora a távolból kísérné. Egy 
ilyen „kettôs hangzás” ma már súlyos hiba lenne, pedig igen 
különleges, s nem is kell hangsúlyoznunk, hogy koncerten a 
zongorát nem így halljuk. Egy másik jellegzetesség, hogy mivel 
a felvevô tölcsér torkában levô membrán nem képes a zongora-
hang rendkívül gyors berezgésének pontos követésére, a hang 
– még az esetlegesen élesebb hangszín ellenére is – lágy, tenuto 
benyomást kelt. Különleges, „nem létezô” zongora szól e fel vé-
tel rôl, s hallgatása közben azon is elgondolkodhatunk, hogy 
minden törekvés ellenére hová lett a hangzás természetessége.

Énekes felvételek

Az ének felvétele azért is volt viszonylag egyszerûbb, mert az 
énekes egészen közel állhatott a tölcsér torkához, s talán en-
nek is köszönhetô, hogy ezekben az évtizedekben igen nagy 
számban készültek ilyen felvételek, mégpedig a könnyed da-
locskáktól az operaáriákig a legváltozatosabb mûfaji skálát fel-

ölelve. S miközben a hangfelvétel gyarapította az énekesek 
hírnevét, ôk ugyanakkor a hanglemezek népszerûségét növel-
ték. Persze az énekesek és a hangfelvétel kapcsolata eléggé 
eltérô volt: egyesek idegenkedtek a felvételektôl, míg mások 
örömmel fogadták a felkéréseket. 
A kor egyik ünnepelt szopránja: Nellie Melba 1895-ben készí-
tette elsô felvételét. A korabeli kritika rendkívül jó vélemény-
nyel volt róla, mégis amikor a mûvésznô meghallgatta, ször-
nyülködve jelentette ki, hogy inkább elmegy egy lakatlan szi-
getre, de felvételt nem készít. A stúdiókat nyolc évig valóban 
el is kerülte, sôt az általa kifogásolt lemezeket állítólag meg-
semmisíttette. (E döntését késôbb jóvátette: a rádiózás 
ôskorában a nagy mûvészek közül elsôként vállalta az élô köz-
vetítést.) Melbával ellentétben Caruso, bár barátai azzal akar-
ták lebeszélni a lemezfelvételrôl, hogy ne pazarolja hangját az 
efféle játszadozásokra, 1902-ben a Rigoletto kesztyûáriájáról 
mégis elkészítette elsô felvételét, ráadásul a kor egyik tipikus 
„stúdiójában”: egy szállodai szobában. A helyszín talán külö-
nösnek tûnik, de akkoriban a csendes utcákról még nem 
szûrôdött be a zaj, s szállodai porszívók sem zavarhatták a fel-
vételt. Szerencse, hogy nem hallgatott a „jóakarókra”, mert 
számos gyönyörû felvétellel ajándékozta meg saját korát és az 
utókort. Hogy kedvelte a felvételeket, azt az is tanúsítja, hogy 
le is fényképeztette magát, amint az akkori „csúcstechnikájú” 
lemezjátszója elôtt állva éppen zenét hallgat.
Egy másik világhírû énekesnô: Adelina Patti már túl volt pá-
lyájának delén, amikor végre beengedte a kastélyába egy 
hanglemezcég stábját, s amikor a felvétel elkészült, azt azonnal 
vissza is hallgatta. Annyira elragadónak találta hangját a fel-
vételen, hogy az anekdota szerint így lelkendezett: „Ó, iste-
nem! Most már értem, miért vagyok Patti! Ó, igen! Micsoda 
hang! Micsoda mûvész! Mindent értek!” – s közben csókokat 
dobált a tölcsérbe.
A korabeli felvételeken az énekes – aki szinte közvetlenül a 
tölcsérbe énekelt – jól hallható, míg az igen gyakori zongora 
már eléggé a háttérben van. Zenekari kíséret esetén a hangsze-
rek egy része már éppen csak sejthetô, de törekedtek az esetle-
ges szólók (fuvola, klarinét) kiemelésére, míg a basszust játszó 
hangszerek nehezebben azonosíthatók, de összhatásuk rendkí-
vül különleges. Így akarva-akaratlanul itt is létrejött egy olyan 
mélységi tagozódás, ami a mai legjobb hangfelvételeknek is 
jellemzôje. Csakhogy van egy nagy különbség: a mai felvéte-
lek legtávolabbi hangsíkja is érthetô, míg az akusztikus felvé-
teleknél a távoli síkok elmosódottak. Vagyis mai füllel is van 
valami megnyerô, valami jellegzetes e felvételek hangzásában, 
emellett érezhetjük azt a közvetlenséget, ahogyan az énekes 
megszólal: mintha valóban elôttünk állna, hiszen hangja min-
den elektronikus közvetítô eszköz nélkül, közvetlenül került a 
lemez barázdáiba. (Az analóg technika virágzásakor az úgyne-
vezett direkt vágott lemezek is ezt a közvetlenséget szolgálták.)

Szimfonikus felvételek

A tölcséres korszak legproblematikusabb mûfaját a szimfoni-
kus felvételek jelentették. A felvevô rendszer kis érzékenysége 
nem tette lehetôvé egy nagyobb együttes felvételét, mert a töl-
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csérek érzékenységének „hatósugara” igen korlátozott volt. 
Mivel a lemezhallgatók egyre jobban követelték a szimfonikus 
mûveket, azokat kezdetben tisztán fúvószenekari, majd rész-
ben áthangszerelt változatokban rögzítették. Ez utóbbi azt je-
lentette, hogy pl. a mély vonósokat mély fúvósokkal erôsítették 
vagy helyettesítették. Ezért mind hangtechnikai, mind elôadói 
szempontból óriási elôrelépést jelentett, amikor 1914-ben a 
Deutsche Grammophon Nikisch Arthúr vezényletével elké-
szítette a korábban már említett elsô eredeti hangszerelésû fel-
vételt Beethoven 5. szimfóniájáról.
Ha alaposan megvizsgáljuk az alábbi, korabeli fényképet, me-
lyen egy „szimfonikus zenekar” felvételét látjuk, feltûnik, hogy 
a hangszerek elhelyezésének nincsen köze a szokásos pódium-
ültetéshez. A felvevô rendszer érzéketlensége miatt ugyanis 
azokban az idôkben az ültetést és a zenekari létszámot aprólé-
kosan meg kellett tervezni, s ebben az elôadóknak is – döntôen 
a karmesternek – igen nagy szerep jutott. Jóllehet a hangteret 
valóban nem építették fel tudatosan, ám a hangforrások elhe-
lyezésével valószínûleg többet bíbelôdtek, mint ma.

A képen a halk vonósok egészen a tölcsér közelében ülnek, de 
a második pult hangszerén már sugárzásjavító tölcsér van, hogy 
hangja eljusson a felvevô tölcsérhez. (Ez a tölcsér nem erôsíti, 
csupán „tereli” a hangot, egyben javítva a hegedûhang sugár-
zásának hatásfokát.) A hangszerek egymás közötti takarását 
(aminek csökkentésére sajnos még napjaink koncertjein sem 
fektetnek különös gondot) a cselló magasra helyezésével kerü-
lik el. Meglepô a vonósok kis létszáma, ám ez indokolt döntés 
volt, hiszen a tölcsértôl távolabbi vonósok hangja azt már úgy-
sem érte volna el a rögzítéshez szükséges hangnyomással. 
A hangosabb fúvók távolabb vannak, még a felvevô tölcsér ol-
dalán is fújják hangszereiket. Egyben láthatjuk a stúdiókra 
mindenkor jellemzô akusztikai csillapításra szolgáló drapériá-
kat, melyek kétségtelenül jót tettek a hangtisztaságnak, de el-
nyelésükkel nem szolgálták a hangerôsséget, bár az is kétségte-
len, hogy az ilyen kis csillapítatlan termek rezonanciái komoly 
elszínezôdésekhez vezetnek.
Hogyan jellemezhetjük egy ilyen felvétel hangzását? Meghall-
gatva az 5. szimfónia már említett felvételét, a fúvósok domi-

nanciája fôként a halkabb vonósállásoknál jelentôs, néha 
olyan szólamok is markánsan jelennek meg, melyek a késôbbi 
felvételeken már beágyazottabbak. A vonóskar a nagyzeneka-
ri hatás helyett inkább kamarazenekari benyomást kelt. Na-
gyon visszafogott a teremhatás, a távolabbi hangszerek meg-
szólalásán is érzôdik a felvételi helyszín csillapítottsága. Ösz-
szességében azonban a felvétel mai füllel is élvezhetô, s – Toscanini 
késôbbi véleményével ellentétben – meggyôzôen idézi fel szá-
munkra Nikisch Arthúr kiemelkedô karmesteri adottságait, a 
hangfelvételekhez való viszonyát és a felvétel készítôinek szak-
tudását.
 
Ha össze szeretnénk foglalni az akusztikus korszak felvételei-
nek általános hangzásesztétikai jellemvonásait, akkor azok az 
alábbiak:
– a felvevô tölcsér elszínezô hatásából eredôen jellegzetes „töl-

cséres” hangkarakter,
– különleges, a késôbbi korok felvételein nem tapasztalható 

basszushangzás,
– a vágórendszer tehetetlensége következtében lágy hangindí-

tásos karakter, 
– nagy kontraszt a közeli és a távoli hangsíkok között: a közeli 

sík olykor túlzott intimitásával szemben a távoli síkok elmo-
sódottsága,

– zenekari felvételek esetén a nagyzenekari hangzás helyett 
inkább „kamara” jellegû megszólalás,

– viszonylag kis dinamika,
– visszafogott teremhatás,
– az énekhangon sokszor érzôdik az „emelkedettebb” hang-

képzés, hogy a mûvész legyôzze a felvevô rendszer érzéketlen-
ségét.

Megjegyzendô, hogy a felsorolt néhány jellegzetességbôl ere-
dôen a tölcséres korszak hangzása ma már ugyanúgy a korábbi 
századforduló hangulatának egyik jelképe, mint a karcos, fe-
kete-fehér némafi lm villódzása.
Ugyan nem említettük a magasabb alapzajt, sercegést, tûzörejt, 
azonban egyrészt ez nem esztétikai, hanem hangtechnikai 
kérdés, másrészt nem a korabeli felvétel sajátja, hanem a „há-
látlan” utókor barázdaroncsolása. Amikor az elôadók meg-
hallgatták a frissen készült lemez próbanyomatát, akkor annak 
zaja nyilván sokkal alacsonyabb volt, mint azt napjainkban az 
agyonjátszott lemezeken hallhatjuk. Hozzá kell azonban ten-
nünk, hogy az ma már teljesen reménytelen, hogy e felvétele-
ket úgy hallgassuk, mint ahogyan azokat megjelenésükkor 
hallgatták. Egyrészt akkor a gépi hang még az újdonság vará-
zsával hatott az emberekre, amitôl ma nagyon távol vagyunk. 
Másrészt a mai hallgató már ismeri korának hangfelvétel-
technikáját, ami igen magas és nehezen kikapcsolható mércét 
jelent számára. 
Ettôl függetlenül – hasonlóan ahhoz, ahogy egy régi ikon ese-
tében sem a szúk által rágott lyukakat számolgatjuk, hanem a 
mû vész üzenetében leljük örömünket – a régi hangfelvételek 
hallgatásakor is sok élményben lehet részünk, ha a ser ce gé-
sekbôl kibányászva és a felsorolt esztétikai tulajdonságokra is 
fi gyelve magát a zenét hallgatjuk, egyben tiszteletet érzünk e 
hôskorszak mûvészei és mûszaki szakemberei iránt. ■

„Szimfonikus zenei” felvétel a tölcséres korszakból



A Gramofon Könyvek sorozatban, 2013 június közepén jelenik meg Szirányi Gábor: Zon-

gorabillentyûk címû kötete, amely a Liszt Ferenc által megteremtett magyar zongo rista 

mesteriskola három kimagasló pedagógusának, Thomán Istvánnak, Szalay Stefániá nak és 

Böszörményi-Nagy Bélának állít emléket. A szerzô a Liszt Ferenc Zeneakadémia könyv-

tárának nyugalmazott igazgató-helyettese, az intézmény történetének avatott kutatója.

„Liszt Ferenc, a magyar zongoraiskola teremtô géniusza volt. Egész pályája során oly 

büszkén vállalt és hirdetett magyarságának – mintegy megkoronázásaként – a gyakorlat-

ban is újabb bizonyságát adta élete utolsó évtizedeiben, amikor Weimar és Róma mellett Pestre helyezte otthonát, 

majd tekintélyével és személyes részvételével döntô szerepet vállalt a pesti Zeneakadémia megalapításában, de talán 

legfôképp, fáradtságot nem ismerô, lenyûgözôen szuggesztív tanításával. Fiatalon szerzett zenei örökségét és óriássá 

teljesedett mûvészi minden-tudását a tanítványok tucatjaival osztotta meg – akik aztán nagyvilág-szerte szórták szét e 

megtermékenyítô magokat. Ahogy Thomán István is tette – karöltve Erkel Ferenccel –, Zeneakadémiánk legnagyobb di-

csôségére (…) A mesterek és tanítványok végtelen folyamának újabb történéseit már kötetünk lapjai is ôrzik. E tanul-

mányok szerzôje, Szirányi Gábor a testvérem, akivel gyermekkorunkat zongorista Szüleink – a Dohnányi-tanítvány Édes-

apánk és Keéri-Szántó Imre-növedék Édesanyánk –, valamint a Nagyváradon zeneiskolát alapító egykori Thomán- majd 

Bartók-tanítvány Nagymamánk révén ugyanazok az erôs zenei élmények határozták meg. De amíg én zongorista tanul-

mányaimmal talán jobban követtem a családi tradíciókat, Gáborban a zenei kvalitás, folyvást vetekedve remek íráskészsé-

gével, klarinétosként szólalt meg. Így hamar hivatássá érlelôdô érdeklôdése a Zeneakadémia Könyvtárához vezette, ahol 

évtizedeken át nemcsak eredetiben ku-

tathatta zenei múltunk sokáig csak a 

polcokon megbúvó titkait, hanem fo-

lyamatos publikációival rendre a nagyér-

demû elé is tárhatta felfedezéseit. Most is 

bízvást állíthatom, hogy Zongorabillentyûk 

tanulmányai, túl azok szemé lyességén és 

forrásértékû történetiségükön, fontos ada-

lékok az immár másfél százados zongorista-

históriánk sajátos folyamatának pontosabb 

megismeréséhez.” 

(Szirányi János zongoramûvész, 

zenei szerkesztô, a Bartók Emlékház igazgatója) 

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

KÖNYVEK
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Szirányi Gábor: Zongorabillentyûk

KiKiKi ddad ááván éés re dnd leléésióó

A Gramofon Könyvek sorozat korábbi kiadványai:
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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

 koncertek

 fesztiválok

 interjúk

 kritikák

 hírek

Olvasson         tovább!
  A klasszikus zene és a jazz internetes folyóirata:  www.gramofon.hu
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LÉLEKTÔL LÉLEKIG
Bérletek 2013. július 15-tõl az elsô bérletes koncertek idôpontjáig, jegyek egész évben kaphatók a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 
(3525 Miskolc, Kossuth utca 3., Telefon: +36 46 505 656) és a Miskolci Kulturális Központ központi jegyirodájában (3525 Miskolc, Rákóczi 
utca 2., Telefon: +36 46 508 844), valamint a zenekar honlapján, a www.mso.hu oldalon. A mûsor- és szereplõváltozás jogát fenntartjuk!

2013. NOVEMBER 7. 19.00
MÛVÉSZETEK HÁZA

A PASSIÓ

2014. JANUÁR 30. 19.00
MÛVÉSZETEK HÁZA

ÖRÖM ÉS FÁJDALOM GYERMEKE

2014. MÁRCIUS 13. 19.00
MÛVÉSZETEK HÁZA

INKÁBB KÉRDEZZE GYÓGYSZERÉSZÉT!

Bach: János-passió

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Csereklyei Andrea, 
Gémes Katalin, Dévity Zoltán
Evangélista: Frank Fritschy
Krisztus: Martijn Sanders
Continuo: Gerrie Meijers 
Közremûködik: Royal Oratorium 
Choir Excelsior Amsterdam
Vezényel: Wim van Herk

Beethoven: II. (D-dúr) szimfónia
Rossini: Stabat Mater 

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Alföldi Zsuzsa, Wiedemann Bernadett, 
László Boldizsár, Claudio Danuser 
Közremûködik: Kassai Állami Színház Énekkara
Vezényel: Kovács László

Haydn: D-dúr nyitány Hob. IA/4
Haydn: G-dúr szimfónia no.92 „Oxford”
Haydn: A patikus
Magyar szöveg és rendezés: Hámori Máté

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Rozsos István, Wágner Adrienn
Honinger László , Kun Ágnes Anna
Vezényel: Hámori Máté

2013. OKTÓBER 7. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

A SOKSZÍNÛSÉG JEGYÉBEN

2013. OKTÓBER 28. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

KÖLCSÖNÖS IMPRESSZIÓK

2013. DECEMBER 2. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

ROMANTIKUS ÚTKERESÔK

Mozart: Esz-dúr szimfónia K.543
Sosztakovics: Ünnepi nyitány 
Vinicio Meza: Versenymû négy harsonára 
és szimfonikus zenekarra
Bernstein: On the town (Egy nap New 
Yorkban) – Three Dance Episodes 

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közremûködik: Corpus Quartet
Vezényel: Kovács László

Britten: Négy tengeri közjáték
Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Ravel: Alborada del gracioso
Debussy: Ibéria 

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Gitár: Papp Sándor
Vezényel: Alexandre Bloch

Weber: A bûvös vadász – nyitány
Reger: Mozart-variációk
Schumann: IV. szimfónia

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Werner Seitzer

2014. JANUÁR 25. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

ÉSZAKI FÉNY

2014. FEBRUÁR 24. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

VÉGZETES SZERELMEK

2014. MÁRCIUS 31. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

A HÁROM „B“

2014. ÁPRILIS 28. 19.00
MÚVÉSZETEK HÁZA 

A MÚZSÁK SOHASEM HALLGATNAK

Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Sibelius: I. szimfónia

Pannon Filharmonikusok
Zongora: Bogányi Gergely
Vezényel: Bogányi Tibor 

ˆGlinka: Ruszlán és Ludmila – nyitány
Janácek: Taras Bulba
Prokofjev: Rómeó és Júlia II. szvit

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Nagy Zsolt

Bartók: II. hegedûverseny
Berlioz: Fantasztikus szimfónia

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hegedû: Michael Baremboim
Vezényel: Kovács László

Weiner: f-moll szerenád 
Addinsell: Varsói koncert
Holst: Planéták

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel és zongorázik: Kovács László

NÉPSZERÛ
BÉRLET



október 18-19-20.
Művészetek Palotája

Veress, Chopin, Brahms, Schönberg

Vezényel: Fischer Iván
Zongora: Maria João Pires

www.bfz.hu
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ISSN 1416-1109

ZENEAKADÉMIA
Liszt Ferenc téri álom

KOVALIK BALÁZS
„Vesszen oda – attól színház!”

SZAKCSI LAKATOS BÉLA
Hét évtizedrôl, pályájáról és a cigány gyökerekrôl

XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

ÁRA:
900 Ft

VIGH ANDREA
A Gödöllôi Nemzetközi Hárfafesztivál jubileuma




