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GRAMOFON-HANG TANULMÁNY

„Nem lesz lehetetlen a hangok birodalmában”

1917-ben egy amerikai hanglemezcég felvételt kívánt készí-
teni Stokowskival, ám ô óvatosságból ragaszkodott ahhoz, 
hogy elôször meghallgathassa a cég lemezeit. Azokat any-
nyira borzalmasnak találta, hogy a felkérést visszautasította. 
E döntését hamarosan megbánta, mert úgy gondolta, hogy 
az elutasítás helyett inkább javítani kell a felvételek mi nô-
sé gén. Ekkor indult el élete végéig tartó gyümölcsözô kap-
csolata a hangtechnikával. A Bell Laboratóriummal foly-
tatott együttmûködése ugyancsak meghatározó volt a 
hang technika történetében: például Philadelphiában a Ze-
neakadémia pódiumánál mikrofonokat helyeztek el, s a 
hangzásképet folyamatosan értékelték. Még abban az év-
ben el is készítette elsô (akkor még akusztikus) felvételét két 
Brahms Magyar táncról. 1925-ben az ô vezényletével ké-
szült az elsô amerikai elektromos hangfelvétel Saint Saëns 
Haláltáncáról. A technikai kérdésekhez való viszonyát a 
hangmérnökökkel való alkotó kapcsolata is jelzi. Jó példa 
erre egy Beethoven-zongoraverseny felvételekor a hang-
mérnökhöz intézett kérdése: „Hogy van az, hogy ha magá-
tól kérek valamit, azonnal hallható az eredmény? Amikor 
zenekaromtól kérem ugyanazt, nem mindig sikerül.”
Ugyancsak az ô nevéhez fûzôdik a korábbi német (klasszi-
kus, európai) ülésrendet felváltó amerikai ültetés egyik 
változata, melynél az elsô és második hegedûszólam egy-
aránt a karmester balján, míg a cselló a jobbján a pódium 
szélénél, a brácsa pedig ugyanott belül foglal helyet. Emel-
lett a szimfonikus zenekarokkal több ültetési kísérletet is 
folytatott, néha egészen felborítva a hagyományos elren-
dezéseket. Elôszeretettel ültette a teljes vonóskart a pódi-
um bal oldalára, a mélyvonósokat a karmesteri pulttal 
szemben és magasabban, míg a fúvósokat és ütôket a jobb 
oldalra. Így készült felvételei is bizonyítják az ültetés rend-
kívül tömör, masszív vonóshangzását. 1933-ban a Phila-
delphia és Washington között (ugyancsak a Bell Laborató-

riummal közösen) szervezett két- és háromcsatornás kísér-
leteivel viszont már a sztereó térnek a hangminôségre gya-
korolt hatását kutatta megállapítva, hogy a háromcsator-
nás (LCR) rendszer kedvezôbb, mint a kétcsatornás. E kí-
sérletnél a hangkeverést személyesen irányította.
A térhatással kapcsolatos gondolatai nyomán Stokowski 
készítette el az elsô sokcsatornás kísérôhangú fi lmjét 1940-
ben, a Fantasiát. Amikor 1943-ban visszaemlékezett e fi lm 
zenei felvételeire, két olyan példára is hivatkozott, melyek 
során a felvételnél beavatkoztak a hangkép belsô egyensú-
lyába. Az egyik a Pastoral szimfóniában a fúvósok és a vo-
nósok keveréssel történô aránybeállítása, a másik pedig 
Musszorszkij Egy éj a kopár hegyen címû mûvének egy le-
felé vezetô futamánál a keverésnél alkalmazott crescendo, 
mellyel a hangversenytermi elôadásokkal szemben a felvé-
telen megvalósulhatott a szerzô eredeti dinamikai elôírása. 
Visszaemlékezéseiben azzal zárja gondolatait, hogy a tech-
nika olyan eszközöket adott a kezünkbe, hogy „ha e tech-
nikákat tovább tökéletesítik, nem lesz lehetetlen a hangok 
birodalmában”.

A hangfelvétel-esztétika szempontjából Stokowski gondo-
latai azért jelentôsek, mert
• elvetik a természetutánzás célkitûzését, hiszen a termé-

szetes hangzás lényegében a koncerthangzást jelenti, 
ettôl azonban a felvételi hangzás különbözhet vagy a 
szerzô elképzeléseinek tisztelete okán különböznie is 
kell

• megalapozzák a hangfelvétel, mint önálló mûvészet fel-
fogását

• bizonyítják a felvételek helyes belsô dinamikaarányait 
megteremtô ún. „értelmezô keverés” létjogosultságát

• e gondolatokat nem a szakma iránt nyilván elfogultabb 
hangmérnökök, hanem egy karmester, ráadásul egy si-
keres, méltán ünnepelt s a hangtechnika irányában fo-
gékony koncertkarmester mondta ki.

Az akusztikus mûvészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
Második rész: A korai elektromos felvételek

1925-ben döntô változást jelentett a hanglemezstúdiók életében, hogy megjelentek a mikrofonok, 
s ezzel létrejöttek a mai korszerû hangfelvétel-készítés alapjai. Valójában nem is a mikrofon jelen-
tette a nagy újítást – hiszen az akkor már több évtizedes telefonhálózatok, telefonkoncertek és a 
már öt éve beindított rendszeres rádióadások is csak mikrofonokkal üzemelhettek –, hanem hogy 
az elektromos lemezvágók alkalmazása nyomán ettôl kezdve megszûnt az elôadók „dinamika-
kényszere”. Ez azt jelenti, hogy az elôadó hangja már nem közvetlenül, hanem erôsítôk alkalma-
zásával, közvetve gravírozta a lemezek barázdáit. A hangfelvétel-esztétika szempontjából ennek 
a korszaknak egyik meghatározó személyisége volt a híres amerikai karmester: Leopold Stokowski. 

✒ Ujházy László
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Az értelmezô hangkeverés esztétikai vonatkozásai

Az értelmezô keverés a máig is tartó „egy mikrofon vs. 
több mikrofon” vitához is kapcsolódik, ugyanis csak akkor 
valósítható meg, ha az együttes egészét érzékelô fômikrofon 
(mikrofonrendszer) mellett minden olyan hangszer vagy 
hangszercsoport is kap külön mikrofont, melynek arány-
beállítása a keverôasztalon szükséges lehet. Ugyanakkor a 
teremhatás szempontjából a módszer azzal a veszéllyel jár, 
hogy a kiemelt hangszer „más térben” szólal meg, mint a 
teljes együttes. A teremhatás paraméter vizsgálatakor egy 
régebbi írásunkban említett negatív jelenség e kétterûség. 
Pl. egy Mahler-mûben a hárfa „hallhatóbbá tétele” csak 
úgy lehetséges, ha kap egy külön mikrofont, melynek kö-
zelsége azonban a hangszert is óhatatlanul közel hozza, s az 
eredmény egy homogén zenekari hangzásból minden hal-
lástávlat nélkül kiemelkedô hárfa lehet. Ám a többterûség 
a mûvészi újjáteremtés egyik fontos eszközeként is alkal-
mazható, csupán a teremhatást nem szabad – fôként a na-
turális hangzás oldaláról – mereven értelmeznünk.
A Fantasiában több példa is található a dinamika szabad 
kezelésére. Ilyen pl. Dukas Bûvészinas címû mûvének fel-
vétele, melyben a jól ismert fagottszólót kifejezetten rá-
emelik a zenekarra, így az sokkal markánsabban szólal 
meg. Ez egyben a dramaturgia szempontjából is indokolt, 
hiszen a fi lmben itt indul be a bûvész inasának „varázsla-
ta”, s a szóló igen szorosan kapcsolódik a pillanatnyi kép-
tartalomhoz. (Az már más kérdés, hogy a fagott kiemelése 
révén olykor a közelében játszó klarinét is nagyobb 
jelentôséget kap.) A zene dinamikája a képet akkor is kö-
veti, amikor egy ajtó váratlan nyílásakor a zene hirtelen 
felerôsödik. Ez a hirtelen dinamikaváltás a fi lmnek egy va-
lóban „drámai helyzetében” történik, sôt a drámai hatást 

jórészt nem is a kép, hanem a hang hozza létre. Az átgon-
dolt karmesteri-hangmérnöki munka révén a hang és a 
kép egysége – a fi lm célkitûzésének megfelelôen – itt is 
kitû nôen megvalósul, ám fontos, hogy a zenei hangzást ne 
önmagában, hanem a cselekménnyel együtt értékeljük.
Az elektromos hangfelvétel elsô évtizedeiben ez a fajta fel-
vételtechnika nem volt általános. Még a szimfonikus fel-
vételek is csak egy-két mikrofonnal készültek, kisegítô 
mikrofonok és a mai értelemben vett hangkeverés nélkül. 
A mikrofonokat általában a karmester közelében helyez-
ték el, abból kiindulva, hogy akkor „ugyanazt hallják”, 
amit a karmester. A hangtechnikai munka lényegében ki-
merült a dinamikaszabályzásban, a halk részek szintjének 
megemelésében, a túl hangosak csökkentésében. Mindez 
érthetô, hiszen abban az idôben a hangfelvételek két úton 
juthattak el a hallgatókhoz: rádióadáson keresztül és nor-
mál lemezen, s mindkettô eléggé alapzajos volt, illetve a 
magas dinamikaszintekre torzítással reagált.
Éppen a minimált mikrofonszámnak köszönhetôen a har-
mincas-negyvenes évek zenei felvételei – különösen a 
nagy együttesek esetén – markáns hallástávlatokkal ren-
delkeznek. Mivel a mikrofon a távolságokat „felnagyítja”, 
pl. a kürtök kifejezetten távoli síkból szólalnak meg, sôt ez 
esetenként a fafúvókra is érvényes, így a mono technika 
ellenére egy plasztikus hangzás jön létre. E távoli hangsí-
kok azonban már nem az akusztikus felvételek „elmosó-
dott, titokzatos erdôi”, mert a távlatok a mikrofonnak 
köszönhetôen kitisztultak, s – a korábbi hasonlattal élve 
– az erdô fái jól megkülönböztethetôk egymástól. Ugyan-
akkor sajnos a harmincas-negyvenes évek felvételeit már 
hajlamosak vagyunk a mai felvételekhez viszonyítani, így 
a korabeli mikrofonokból eredô néha kiegyensúlyozatlan 
hangszínezetet, valamint a torzításokat zavaróbbnak ítél-
jük. A hangzásban megnyilvánuló technikai hiányosságok 
ilyenkor tudatunkban aránytalanul felnagyítódnak, s ezt 
eléggé nehéz kikapcsolnunk. Amit könnyedén elnézünk 
az akusztikus felvételek esetén, azt nehezen fogadjuk el a 
ko rai mikrofonos felvételek hallgatásakor, amiben van 
némi igazságtalanság.
Végül térjünk vissza Stokowskihoz, akit a sors hosszú, szin-
te halála pillanatáig tevékeny élettel ajándékozott meg, 
hiszen személye a korai akusztikus felvételi korszakot a 
mono, majd térhatású elektromos felvételeken át egészen a 
hetvenes évek kvadrofóniájáig összeköti. Adjuk át a szót 
Glenn Gouldnak, aki a hangfelvétel-esztétika szemszögébôl 
így jellemzi Stokowski tevékenységét 1977-ben: „Élete so-
rán tanúja lehetett azon mûszaki ötletek diadalának, ame-
lyek zenei tevékenységének ihletôivé váltak, és hitet tett e 
találmányok lényegi humanizmusa mellett – számára a 
technika valóban magasabb hivatást jelentett. Fölfogta, 
hogy a technika közvetítésével túlléphetünk a természet 
gyarlóságain, és az eszmény megjelenítésére koncentrálha-
tunk. Élete és munkássága bebizonyította, hogy képesek 
vagyunk kilépni önmagunkból és eksztatikus állapotba 
kerülni.” (Glenn Gould Tiltsuk be a tapsot! Európa 
Könyv kiadó, Budapest 2004.) ■

Leopold Stokowski
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GRAMOFON-HANG TERJESZTÉSI PONTOK

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
 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. 
 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



Concerto Claassico
Zeneakadémia   

Concerto Graande
Mûvészetek Palotájaa

CCoooonnnccceerrtoo  SStttuuddiiiioo
ZZZeneneheházáz

CCooonnnccccertoooo FFaammilyyy
ZZZennneheheházáá

Concerto 8 és fél  Budapest Music Center

Szereti Ön Schubertet? 

2014. február 22. szombat 19:330

SOSZTAKOVICS • GRRIEG • DVOŘAAAAKKRR
Vezényel: Keller András 
Közremûködik: Kathia Buniatisshvili

2014. március 7. péntek 19:30

LISZT • RACHMANINNOV • SIBELIUSSS
Vezényel: Gennady Rozhdestvvensky 
Közremûködik: Viktoria Postnikkova

2014. máájujuss 4. vasárrnanan p p p p 1919:3:30

BEETHOVEENN •• PPRRRROOOOKOFJEEVV
Vezényel: Alexandedd r SlSladddadkokokokovvsvvv ky, 
Közremûködik: Szzzabaa ó Ildiiiikókókókó,, SzSzSSzSzababaa adadi i ViVilmlmosos, ,
JaJandó Jeenôô

2014. mámájus 31. . . szombaaat tt 191919919:3:3:30

CSAJKKOOOVVVSSSZZZKKKIIIJJJ •••• BBBBEEEEEEEETTTTHOOVVEENN
Vezényyyelelel: :: KeKeKelllere AAAndndndrárárásss, Közreemûkûkkûköödödödik: AlAlena a BaBaevevaa

2013. december 20. péntek 200:30 

BRITTEN • SZTRAVINSZKIJ • 
Olivier MESSIAEN
2014. január 10. péntek 20:30

VARÈSE • EÖTVÖS •• REICH •
SZTRAVINSZKIJ

2014. április 11. pénteke  20:30

KOVÁCS Zoltánnn • DDDDAAAARGAAAAYYYY MMMMarcell •
SÁRY LászlóY  • MMMEEEELLLLIIISSSS LLLLLáááászló • 
TORNYAY PéterY  •• KKKKUUUURRRRTTTTÁÁÁÁÁGGGG GGyörgy • 
EÖTVÖS Péter

2014. január 21. kedd 19:00 

HOVÁ? - A VÁNDORR
(a romantikus Schubert)

2014. február 10. hétfô 19:00 

ÓRIÁSOK ÉS TÖRPÉKK
(a dalok Schubertje)

2014. március 188. kekedddd 119:9:00000

TÁRSAS- ÉÉÉSSS HAAALLLÁÁÁLLLTTTTÁÁÁÁNNNNCCOOOOOKK
(a biedermeiiieeer SSchchubu ert)t)t)

2014. április s s 15. kkeddddd 1119:9:9:000000 

EGY KISSSPOLLLGGGÁÁÁÁÁRRR LLÁÁTOOMMÁÁSSSSSAAII
(Schuberrrt,t,t  a jövövövôôô zenéészsze)

Concerto Russo

  Mûvészetek Palotája
Fesztivál Színház

  Zeneakadémia
Nagyterem

wwww.concertobudapest.hu

Új bérleteeink

Szeretettel várjuk Önöket ttovábbbi koncertjeinken tj i k i !n is!i !ertjeinkeen is!n is!jtjeinken is!

dens zzennekarraaA Zenneakaadémmiiaaaaaa rrezid

CB_2013_11_GRAMOFON_200x284.indd   1 11/8/13   2:32 PM

HONVÉD TÁNCSZÍNHÁZ
» TÁNCOLÓ ÉVSZAKOK – Népszokásaink, jeles napjaink
Közrem ködik a SÖNDÖRG  Együttes 
ERKEL SZÍNHÁZ, 2013. DECEMBER 17. 19h

» CSÁRDÁS! – A KELET TANGÓJA
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, 2013. DECEMBER 28. 19h

» A TENKES KAPITÁNYA
M VÉSZETEK PALOTÁJA, 2014. JANUÁR 25. ÉS FEBRUÁR 22. 15h

» CSIPKERÓZSIKA
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, 2014. FEBRUÁR 18. 10.30 ÉS 15h

RENDEZ -KOREOGRÁFUS

ZSURÁFSZKY ZOLTÁN

HONVÉD FÉRFIKAR
NÉMET ROMANTIKUS M VEK 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DÍSZTERME 
2014. FEBRUÁR 7. 19h
VEZÉNYEL: MATTHIAS BRAUER
KÖZREM KÖDIK: SZILASI ALEX ZONGORAM VÉSZ

MEGJELENT A HONVÉD 
FÉRFIKAR LEGÚJABB HANGLEMEZE, 

NEMZEDÉKEK ZENÉJE CÍMMEL!

HONVÉD EGYÜTTES SZÍNÉSZKARA
» ELHALASZTOTT HOLNAP … FOLYIK PIROS VÉREM
dalszilánkok az els  világháború idejéb l
BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ, 2014. JANUÁR 16. ÉS 28. 19.30h
RENDEZ : CSIZMADIA TIBOR

A HONVÉD EGYÜTTES M VÉSZETI VEZET JE: 

ZSURÁFSZKY ZOLTÁN KOSSUTH-DÍJAS, KIVÁLÓ M VÉSZ
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FISCHER IVÁN
Harmincéves a Budapesti Fesztiválzenekar

SACRE 100
A visszajáró májusok

GRAMOFON-DÍJAK
Spányi Miklós 

és Binder Károly elismerése

LAJKÓ FÉLIX
A citera mint koncerthangszer




