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„A mûvész számára az a fontos, hogy a zenei produktum 
egyszer csak kész legyen. Persze, kész lehet egy fájl formájá-
ban is, de a fi zikai kiadványok rengeteg pluszt képesek hoz-
záadni a termékhez. A borítóval például egyedi képi világ 
rendelhetô a zenei anyaghoz, ami alátámaszthatja a zene 
sugallta gondolatokat, tartalmi mondanivalót, különösen, 
ha úgynevezett konceptuális albumról van szó. 
Láthatóan a bakelit vagy vinilformátum túlélte az idôk vi-
harait, tehát az a fajta élmény, amit egy lemezjátszó hall-
gatása a hangminôség, a hang jellege tekintetében nyújt, 
komolyabb zenehallgatási hozzáállást igényel, nem pótol-
ható mással. A befogadó nem azt kapja így, mintha az 
autó jában hallgatja ugyanazt a muzsikát CD-n, vagy szól 
valami a komputerbôl a háttérben. Ez a szempont meg-
lehetôsen erôs motivációt jelenthet az alkotóknak. Engem, 
a csapatomat és a kiadómat is arra motiválja, hogy jó 
minôséget hozzunk létre. Ha már nem kevés pénzt öltünk 
a berendezésekbe, hangszerekbe, technikába, a színvonalas 
minôség elôállításába, elkedvetlenítôen hat, ha mp3-ban, 
vagy valamilyen még lebutítottabb formában hallgatják 
a zenénket. Mi a zenekarommal azért is tértünk vissza a 
vinilre, mert van egyfajta reneszánsza, a hallgatóink sze-
retik, és a legtöbb kiadó ismét használja. Ez a formátum 
egyrészt olyan hangminôséget ad, ami a CD-nél sokkal 
jobban szól. Másrészt, amilyen jó minôséget digitálisan tu-
dunk produkálni (24 bit, 192 KHz stb.) az a vinilen sokkal 
jobban meghallható. Ez ugyanígy igaz a DVD-audio for-
mátumra, vagy a Blu-ray lemezek DTS-HD hangsávjaira, 
ahol a 24 bit 96 Hz-es minôség a standard. Mi a Djabéval 
vinilek esetében analóg mastert szoktunk készíteni, vagyis 
magnószalagot küldünk a gyárba, azokról vágnak. Anya-
gaink ugyanakkor elérhetôk a különbözô letöltôs oldala-

kon is. Jelentôs bevételünk nem származik a digitális for-
galmazásból. Egyetlen átlagos koncerten eladott CD-k 
vagy LP-k után befolyó jövedelmünk több mint amennyit 
a zenénkbôl digitálisan profi tálni tudunk. 
Szerencsére fokozatosan kezd újra kiépülni a fi zikai hang-
hordozók rajongóinak, gyûjtôinek tábora, és az azokon 
való zenehallgatás kultúrája. Úgy vélem, a számítógépes 
letöltések nem fogják teljesen kiszorítani a fi zikai hang-
hordozókat, és mi tudatosan is törekszünk arra, hogy amíg 
lehet, ezeket a hanghordozókat legyártsuk. Mi hosszabb 
távra tervezünk. Reményeink szerint zenénk 50–100 év 
múlva is meghallgatható lesz, és minél több fi zikai hang-
hordozón létezik a muzsikánk, annál nagyobb az esélye, 
hogy túl fogja élni a következô évtizedeket. A fájlokkal 
ugyan sok helyre el lehet jutni, de ha egyszer törlôdnek a 
szerverek, minden eltûnik… A hanghordozók tovább élé-
sé rôl mûvészi megközelítésben nagyjából ez a véleményem.
Kiadói oldalról nézve árnyaltabb a kép. Egy üzleti alapon 
mûködô kiadó klasszikus esetben mérlegeli, hogy adott ze-
nei anyagot milyen formában érdemes megjelentetni, hogy 
a bevételét realizálni tudja. Ma már egyre kevesebb pénz-
zel, egyre kevesebb mûvészt tudnak támogatni a kiadók, a 

A Djabe, balról jobbra: 
Kovács Zoltán, Barabás Tamás, Kovács Ferenc, Égerházi Attila, Banai Szilárd

„Ha egyszer törlôdnek a szerverek, minden eltûnik…”
Égerházi Attila gitáros, a Djabe együttes vezetôje 
a fi zikai hanghordozók reneszánszáról

Mûvészi és kiadói szempontból is érdemes meg-
vizsgálni, miért érdemes egy zenekarnak hang-
súlyt fektetnie a hanghordozókra, a zenei 
anyag minôségére. A zenekészítés, -írás, -felvé-
tel, egyszóval a produktum elkészülte – és an-
nak eljuttatása a befogadóhoz – fontos, hogy 
valamilyen kézzelfogható formában is meg-
való suljon. A hagyományos hanghordozók, le-
mezek, CD-k vagy DVD-k, megtestesülései az 
alkotásnak – vallja Égerházi Attila, a Djabe 
együttes vezetôje.

2 Bencsik Gyula
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kisebbek egyáltalán nem képesek erre. A nagyobbak azon 
vannak, hogy a fi zikai kiadások helyett fôleg a jogdíjakból, 
egyéb forrásokból szerezzék meg a bevételüket. A mi ki-
adónk, a Gramy-H Kft, az értékteremtésre koncentrál. Saj-
nos egyre kevesebb külsôs mûvésszel tudunk dolgozni, kö-
zülük egyre többen szkeptikusak a lemezkiadást illetôen. 
Egy akkora kiadó, mint a miénk, nem képes a közremûködô 
mûvészek díját elejétôl a végéig fi nanszírozni. Ugyanakkor 
a Djabe nemzetközi színtéren is versenyképes, kereslet van 
a zenénkre, és partnereinken keresztül tudunk is lemeze-
ket exportálni. Olykor még nyereséget is tudunk realizálni 
ezekbôl az eladásokból. És itt jön be újra a minôség kérdése. 
A nívós zenei kiadványoknak világszerte van közönsége. 
Mi nagyon sok olyan DVD-t értékesítettünk, amelynél az 
volt a lényeg, hogy az rendkívül jó minôségû DVD-audio 
legyen. Ha egy zenei produktum igényes formátumban lát 
napvilágot, akkor az feltehetôen már nem lehet olyan rossz 
– vélik a forgalmazók és vásárlók, mivel gyenge produk-
cióba senki sem invesztálna sok pénzt, hisz nem lát benne 
semmilyen üzleti nyereséget. Egész egyszerûen vásárlást 
produkál a kiváló minôség, és színvonalas kiadványaink-
kal építeni tudjuk a kapcsolatainkat a világban. Vannak 
rajongóink Venezuelától Európán keresztül Japánig, ahon-
nan megrendeléseket kapunk. Az Internet sokat segít ab-
ban, hogy egy-egy új kiadványunk ismertté váljon, és 
gyorsan elterjedjen. Lemezeinket különbözô országokban 
élô emberek ajánlják egymásnak. Kiadói szempontból is 
fontos a jó minôségû hanghordozók terjesztésével foglal-
kozni. Magyarországon PR-értéke is van ezeknek a kiad-
ványoknak. Az, hogy egy együttesnek sokféle, nívós hang-
hordozókon jelennek meg az anyagai, az mindenképpen 
minôséget sugall.

A Djabéval általában 24 bit 96 KHz-ben rögzítünk, a fel-
vételek során végig ezt a felbontást használjuk, és a CD-k 
esetében is innen exportáljuk ki azokat a 16 bit/44,1 KHz-
es fi le-okat, amelyekbôl végül CD lesz. Az LP-k esetében 
közvetlenül írjuk ki a zenei anyagot többféle magnószalag-
ra, amit egybôl visszajátsszunk a komputerbe, és amelyik 
szalagon az anyag jobban szól, amellett döntünk. Ezt küld-
jük el annak a vinilgyártónak, amelyik szalagról direkt-
ben, analóg tud vágni. n

A DJABE ÔSZI–TÉLI PROJEKTJEI:

Szeptember:
Djabe: Forward album megjelenik dupla 200 grammos vinilen és 
DVD-audio formátumban

Október–november:
Djabe: Witchi Tai To négylemezes díszdobozos jubileumi kiadás

1. CD: A lemez újrakevert anyaga bonusz trackkel
2. CD: 1997–1999 közötti eddig kiadatlan koncertfelvételek 
az albumhoz kapcsolódóan
3. DVD-audio: A Witchi Tai to album anyaga videó és audio 
extrákkal. 5.1-es és sztereó hangsávokkal MlP, DTS és Dolby 
Digital formátumokban
4. DVD-video: Az 1998-as Witchi Tai To live koncertfi lm fel-
újított változata 5.1-es hanggal. Egyórás eredeti interjúfi lm- 
összeállítás. 2014-es interjú az albumról Muck Ferenccel, 
Barabás Tamással és Égerházi Attilával

Hazai és külföldi koncertek

December:
Djabe: Live in Blu – Blu-ray megjelenése két komplett koncerttel. 
2012 IBS és 2013 Petôfi  Csarnok. Videoklip és koncert extrák.

További információ: www.djabe.hu 
A Djabe-rajongók Venezuelától Japánig keresik a zenekar kiváló hangminôségû 
DVD-audio kiadványait
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A Djabe vendége Steve Hackett 
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GRAMOFON-HANG TANULMÁNY

Solti György

A sztereó hanglemeztechnika kezdeti éveinek talán legsi-
keresebb felvétele Wagner Ringje volt, mely Solti György 
ve zényletével, 1958-tól megszakításokkal egészen 1965-ig 
készült a Deccánál. Az azóta eltelt fél évszázad nem hogy 
homályosította volna, hanem inkább erôsítette azt az álta-
lános vélekedést, hogy e Ring egyértelmûen mérföldkô 
volt az operafelvételek mûfajában. Amikor a Gramophone 
1999-ben megszavaztatta olvasóit: melyik a legjobb 10 ré-
gebbi felvétel, akkor is ez a lemez végzett az elsô helyen. A 
sikerben Solti György mellett nagy része volt a kor egyik 
legzseniálisabb zenei rendezôjének: John Culshaw-nak, aki 
mûvészi hitvallása szerint az operaházi közvetítésekkel 
szemben egyértelmûen a stúdiófelvételeket részesítette 
elôny ben. Azt vallotta, hogy az operafelvételnek a hallga-
tó képzeletében maradéktalanul fel kell idéznie a drámai 
cselekményt, a sztereó technika lehetôségeire építve pó-
tolnia kell a vizualitás hiányát, s olyan akusztikai hatáso-
kat kell megteremtenie, amelyekre az élô operaházi körül-
mények között eleve nincs is lehetôség. Culshaw tehát a 
stúdióban készülô operafelvételek esztétikáját egyesítette 
az akkor már virágzó rádiójáték esztétikájával, s ebben 
döntô az érdeme. 
A rádiójáték – vagy másik elnevezéssel a hangjáték – nem 
azonos a színházi közvetítéssel, s esetében a vizuális él-
mény hiánya nem hátrány, hanem tulajdonság. Sôt éppen 
e „kép-nélküliség” révén a hallgató fantáziája az akusztikus 
ingerek nyomán szabadon szárnyalhat, és a saját pillanat-
nyi lelkiállapota szerint megteremtheti azt a „belsô vi zua-
li tást”, melynek révén alkotótárssá lép elô. Ebbôl is ered, 
hogy a hangjáték befogadása nehezebb, mint pl. egy tele-
víziós játéké, ahol a képet készen kapjuk. A „stúdió-opera” 
esetében ismét egy mûfaj-metamorfózis jön létre, hiszen 
egy színpadra szánt mûalkotás egy tisztán akusztikai mûfaj 
kereteiben jelenik meg. Culshaw munkássága tehát mûfaji 
értelemben is úttörô volt, miközben a sztereózás akkor még 

kezdeti idôszakát élte számos – például alapvetô mikrofon-
technikai – kérdés megoldását várva. Mindezt azonban 
csak egy olyan karmester-egyéniséggel valósíthatta meg, 
mint Solti György, aki „Emlékeim” címû könyvében töb-
bek között így emlékszik vissza a Ring felvételére:
„John Culshaw nagy zenebarát, valamint mûvészi ízléssel 
és víziókkal megáldott ember volt, de a technikához nem 
értett. A felvételek technikai vezetôje egy nagyon tehetsé-
ges hangmérnök, Gordon Perry volt. Nagy szerencsének 
köszönhetem, hogy hanglemez-karrieremet ezzel a két ki-
váló emberrel kezdhettem, akik nagyszerû csapatot gyûj-

Az akusztikus mûvészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
Ötödik rész: Az ötvenes-hatvanas évek (2.)

Alábbi írásunkban folytatjuk az ötvenes-hatvanas évek bemutatását, felidézve néhány jelentôs 
mûvészt, így Solti Györgyöt, akinek többek között a mai napig is utolérhetetlen operafelvételeit 
köszönhetjük, és Herbert von Karajant, aki megkérdôjelezhetetlen tekintélyével a televíziós hang-
verseny-közvetítések világába hozott új színt, a kvadrofon hangtechnika ügyét is felkarolva. Meg-
idézzük továbbá Solti és egyben a korszak egyik kiemelkedô zenei rendezôjét John Culshaw-t, 
továbbá Kurt Blaukopfot, aki muzikológusként erôsítette meg mindazt, amit a hangfelvétel 
lehetôségeivel kapcsolatosan Stokowski a negyvenes években lefektetett.  

2 Ujházy László

Solti György

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



55GRAMOFON2014. ÔSZ

GRAMOFON-HANG

töt tek maguk köré. Néha voltak nézeteltéréseink, ez elke-
rülhetetlen, de olyan mûvészi kö zösséget alkottunk, ame-
lyik igen sikeres és érdekes leme zeket produkált… A 
fel vételeim mind csapatmunka eredményeként születtek, 
mindig is hálát érzek Decca-beli munkatársaimnak. Soha 
nem sürgettek, semmilyen más módon nem kényszerítettek 
olyan kompromisszumokra, amelyek a minôség rovására 
mentek volna.”
(E gondolatokat a szakmában mindenkinek magáévá kelle-
ne tennie függetlenül attól, hogy a stúdió-áttekintôablak 
me lyik oldalán tevékenykedik, s különösen azoknak, akik-
nek szemében nem a mûvészi színvonal, hanem a minél ke-
vesebb felhasznált stúdióóra és szolgálatszám a fô szempont!)  

Zene a televízióban – Herbert von Karajan

Egy 1967-es TV riportban Karajan megemlíti, hogy ami-
kor a Berlini Filharmonikusokkal hangversenykörúton 
vettek részt Japánban, a helyi televízió mind a 18 koncert-
jüket közvetítette, s ennek köszönhetôen a becslések sze-
rint 25 millióan nézhették-hallgathatták koncertjeiket. E 
riportban megjegyzi, hogy a közvetítések nélkül a zenekar-
nak három évig kellett volna ugyanazt a mûsort játszania 
ahhoz, hogy ezt a hallgatottságot elérje. A Japánban szer-
zett benyomások nyomán a szép és kiegyensúlyozott zene-
kari hangzásra egyébként is különösen érzékeny karmester 
intenzíven foglalkozott a gépi úton közvetített hang kérdé-
seivel, s különösen a zene és a televízió kapcsolatával. 
Több TV-produkcióját nem csak vezényelte, hanem ren-
dezte is, (a képrendezô szerepét nyíltan felvállalva), rend-

kívül hatásos, korábban nem látott világítás-megoldásokat 
alkalmazva, így például vágóképei a hangszereket különle-
ges szépséggel ábrázolják. Stúdiófelvételeinél a kép kedvé-
ért olykor a hagyományos ülésrendeket is teljesen megvál-
toztatta, a látványt a zene megszerettetésének szolgálatába 
állította. A korábbi hangversenyfi lmek sablonos egyhan-
gúságát élettel töltötte meg. „Video-Quadrofon” fi lmjeinél 
az akkori legkorszerûbb hangátviteli lehetôséget vette 
igénybe, s tette mindezt akkor, amikor egyes szakmai ösz-
szejöveteleken a többnyire aggastyán, naturalizmus-hívô 
„sono-fi lozófusok” a sztereó képkísérô hangot támadva még 
azon vitatkoztak, hogy a TV-képernyô kis mérete és a széles 
sztereó bázis egyáltalán összeegyeztethetô-e? (A televíziós 
zenei közvetítések esetében teljesen fi gyelmen kívül hagy-
ták a kép és a hang, a látvány és a zene olyan „magasabb 
rendû” összefüggéseit, melyek nem követelik meg, hogy 
valamennyi hangforrás a kép irányából szólaljon meg.)
Karajanról így nyilatkozott egykori muzsikusa: „Nemcsak 
értékteremtô, hanem jó eladó is volt”, s tegyük hozzá, hogy 
ez utóbbinál erôteljesen támaszkodott a kor hang- és kép-
technikai újdonságaira. Többek között az ô munkásságá-
nak is köszönhetôen többé fel sem merülhetett az élô és a 
közvetített zene korábbi szembeállítása, mert az elô adó mû-
vészek egyre inkább társat és nem ellenséget láttak a hang-
technikában. Azért még voltak maradi, közömbös kivéte-
lek. Solti is beszámol róla, hogy amikor az ötvenes években 
egy felvétel befejeztével a zenei rendezô megkérte a kor 
egyik neves karmesterét, hogy a technikai helyiségben 
hall gassa meg az elkészült felvételt, az azt válaszolta: „Mi-
nek hallgassam meg? Most hallottam.” Hamarosan meg is 
szûnt a szerzôdése a Deccával.

Kurt Blaukopf és Mahler

1969-ben jelent meg a neves muzikológus Kurt Blaukopf 
tollából az a Mahlerrôl szóló összefoglaló mû, amely külön 
fejezetet szentel Mahler és a hangfelvétel, illetve az akusz-
tika kapcsolatának. Elsô hallásra különösnek tûnhet, 
hogy az 1911-ben elhunyt szerzônek egyáltalán milyen 
kapcsolata lehetett az akkori tölcséres felvételekkel. 
Blaukopf azonban nem errôl szól könyvében, hanem – te-
gyük hozzá, teljes joggal – úgy véli, hogy a Mahler által 
megálmodott hangzásvilág a hangfelvételeken valósítható 
meg maradéktalanul. A korabeli írásos dokumentumok is 
bizonyítják, hogy Mahler mennyire érzékeny volt az elô-
adások akusztikai környezetével és az eredeti hangzásará-
nyokkal kapcsolatban. Blaukopf véleménye szerint a túlsá-
gosan zengô helyszíneken a basszusok aránytalan erôsödése 
teszi tönkre az elôadást, míg a túl analitikus termekben 
mûvei „túlhangszereltnek” tûnnek. Ezzel szemben „a stú-
diófelvétel szinte teljesen megszabadítja Mahler zenéjét a 
hangversenytermek egyedi akusztikájának kockázatától. 
A hanglemez céljára bármikor kiválasztható az éppen leg-
alkalmasabb tér…” Majd késôbb így folytatja: „Ha úgy lát-
szik, hogy az elmerülôfélben levô vonósok s az uralmat ma-
gukhoz ragadni készülô fúvósok között veszélyben forog az 

Herbert von Karajan
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egyensúly, könnyen helyrebillenthetô, elég, ha 
gondosan megtervezik a mikrofonok felállítását, s 
érzékeny rendezôi munkát végeznek a keverôpult 
mellett.” Blaukopf a Mahler-partitúrákban elôírt 
misztikus távolságokra is utal: 
„Megszûnt az akadálya annak, 
hogy a visszhangos távoli hangok 
elkülönüljenek a világosabb kö ze-
liektôl.” Majd e gon dolatsort így 
zárja: „Mahler zenéjének a sztereó 
hanglemezek hozták a megvál-
tást”. Amit Sto kowski még a mo-
no-korszakban mondott ki, azt 
1969-ben Blaukopf a sztereó kor-
szakban tovább erô sítette, s hogy 
mindehhez még mit tehet hozzá a 
surround korszak, annak bizonyítására elegendô, ha meg-
hallgatjuk a Fesztiválzenekar Hybrid SACD-n megjelent 
SACD Mahler-felvételeit. Mert bár az egyes hangforrások 
közeli vagy éppen távoli hangsíkjai a sztereó felvételeken 
is esztétikusan megjelennek, ám ezek a hangsíkok egészen 
más értelmezést nyernek akkor, ha a teljes hangtér ott vib-
rál a hallgató körül. Különösen is hatásos, amikor például 
a rézfúvók mintegy „átfújják” a felvételi helyszínt, s hang-
juk a hátsó hangszórókból olyan határozottan jelenik meg, 
mintha valójában jelen lennének. Ilyenkor már nem csu-
pán egy akusztikai tér, hanem maga a zene veszi körül a 
hallgatót. Mahler tehát zenéjének olykor titokzatos miszti-
kumával alaposan feladta a leckét korunk hangmérnökei-
nek, akik általában élnek is a felkínált lehetôségekkel.

A szubjektív elemzés paramétereinek kidolgozása

A hatvanas években a közép- és kelet-európai rádiók kö-
zött kiterjedt zenei mûsorcsere zajlott, ám (az akkori termi-
nológia szerint szocialista) rádiószervezetek hangtechnikai 
színvonala eléggé eltérô volt. Voltak rádiók, melyek már 
korszerû zenei stúdiókkal rendelkeztek, míg mások, mint 

például a Magyar Rádió esetében ez még legfeljebb papí-
ron létezett. Ezért e blokk rádiószervezetei egy közös tanul-
mányi csoportot hoztak létre, amelynek évenkénti ülésein 
dolgozták ki és tesztelték a lényegében ma is alkalmazott 
– és írásainkban is bemutatott – elemzési szempontokat. 
(Ebben a munkában az akkori Magyar Rádió zenei és mû-
sza ki szakemberei is tevékenyen részt vettek.) A cél a hang-
felvételek közötti nagy különbségek lebontására irányult, 
tehát arra, hogy az egyes rádiók mûsorai hangtechnikai 
– és részben hangzás-esztétikai – értelemben kiegyensú-
lyozottabbak, egységesebbek legyenek. Kétségtelen, hogy 
itt megfi gyelhetô volt egyfajta kelet-német hegemóniára 
való törekvés, ám az is igaz, hogy a német szakemberek 
mindenkor példamutatóan foglalkoztak a hangfelvételek 
technikai és esztétikai kérdéseivel. E tanácskozásokon a 
küldöttek egyrészt kidolgozták és értelmezték a paraméte-
rek jelentését, másrészt hozott felvételek alapján azokat 
azonnal tesztelték. Miközben tehát a legjobb stúdiókban a 

leg ki tû nôbb mûvészek köz re mû-
kö dé sé vel aprólékos mû gond dal 
készültek a felvételek, az esztétika 
sem maradt tétlen, hiszen szinte 
tudományos elkötelezettséggel te-
remtette meg a hangzáselemzés 
szempont jait. S itt nem csupán 
arról van szó, hogy létrejöttek az 
elkészült felvételek – mint  egy utó-

lagos – elemzésének 
a feltételei, hanem 
e paraméterek a napi 
hang   mérnöki gya-
kor lat ban is segít sé-
get jelentettek, hiszen 
ez utóbbi is folyama-
tos hangzásesztétikai 
elemzés.
A paraméterek kidol-
gozását követôen a ko-
rábbi, meglehetôsen 

bizonytalan technikai-
esztétikai ítéleteket a 
hatvanas években egy 

nemzetközi ajánlás egységes szempontrendszere váltotta 
fel, s ezek apró változtatásokkal ma is ugyanúgy érvénye-
sek és alkalmazhatók nemcsak a hangfelvételek, hanem 
általában a zenei hangzás vizsgálatakor. S talán a legfonto-
sabb változás abban mérhetô le, hogy míg korábban a fel-
vételek teremérzetével nem foglalkoztak, addig ettôl kez-
dô dôen ez a paraméter szinte a legfontosabb szempontként 
jelenik meg az elemzések alkalmával.

Sorozatunk következô írásában bemutatjuk, hogy a hang-
felvétel ügyét – mind az elmélet, mind a gyakorlat olda-
láról – hogyan támasztotta alá a hangtechnika és az eszté-
tika azzal, hogy idôközben kidolgozta a hifi  szabványát, s 
lefektette a mûvészi újjáteremtés „fi lozófi áját”.  n

Gustav Mahler
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Solti György és Herbert von Karajan 
néhány kiemelkedô jelentôségû 
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