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A hifi-mozgalom

A hifi kifejezés – eredeti teljes angol formában High 
Fidelity – természethû hangátvitelként fordítható, ami 
elsô hallásra az eredeti hangkép minél hûségesebb leképe
zését, vagy leképezhetôségét jelzi. Úgy tûnhet, hogy ezzel a 
filozófiával eleve megszûntek a természetutánzással kap
csolatos nézetkülönbségek, mert ami természetes, az csak a 
koncerthangzás lehet, holott a viták csak most kezdôdtek 
el igazán. A természethûség ugyanis nem a hangkép, ha
nem a hangzás hûségeként értendô. Ha például a mikrofon 
elôtt megszólal egy zongora, azzal szemben alapvetô elvá
rás, hogy – végigfutva a teljes hangátviteli láncon – a hall
gatónál is elszínezôdésektôl, technikai alapzajoktól, tor
zításoktól mentes, az eredetivel azonos dinamikával 
rendel kezô  zongorahang szóljon. Hogy a felvételkor ezt a 
zongorát milyen térbeliséggel, milyen hangsíkban, milyen 
sztereó szélességgel képezi le a hangmérnök, az azonban 
már nem a hifi kérdése. A hifi ugyanis nem hangzáseszté
tikai, hanem hangtechnikai kérdésként tekintendô, s nem 
véletlen, hogy az eredeti elképzelések szerint csak az erre 
vonatkozó, nagyon szigorú mûszaki szabványok teljesülése 
esetén nevezhetô egy készülék vagy átviteli lánc hifinek. 
Márpedig ami mûszaki szabványokkal leírható, az eleve 
nem lehet esztétikai kérdés. Filmes hasonlattal élve: a 
színhelyesség fontos technikai feltétel, ám hogy e paramé
ter változtatásának lehetôségével hogyan bánik az opera
tôr, az már nem a technika, hanem az esztétika területére 
tartozik. 
A hifi nem a stúdiók részére jött létre – hiszen a stúdiók 
már mindenkor eleve szigorú mûszaki szabványok szerint 
épültek –, hanem a készülékgyártókat és a hallgatókat 
igyekezett rávezetni a magas mûszaki színvonalat képviselô 
berendezések gyártására, illetve a hangtechnikai szem
pontból is igényes zenehallgatásra. Sôt, a stúdiók kezdet
ben eléggé elhatárolódtak a hifitôl, hiszen a stúdióminôséget 
magasabbra tartották. Ugyanakkor a „hifisták” például 
sokkal jobbnak tartották a hifi hangszórókat a stúdiókban 
alkalmazott csúcsminôségû készülékekhez képest. „Ez csak 

hifi”, illetve „ez csak stúdióminôség” – hangzott némi leki
csinyléssel mindkét oldalról.

A mûvészi újjáteremtés megjelenése

Az ötvenes évek közepén egy német akusztikaihangtech
nikai tanulmányban jelentek meg a következô gondola
tok: „…ha a hangfelvétel-technika megszabadul attól, hogy 
egyes-egyedül az állítólagos természetes hangképet hajszolja, 
elkerülhetôk lesznek a gyenge zenekonzervek. A mûvészi 
szempontból optimális hatás érdekében egy bizonyos tech-
nikai-mûvészi átformálási folyamatnak kell megtörténnie, 
mindehhez nagyfokú mûvészi felelôsségvállalás szükséges, 
mert a folyamat nem vezethet az eredeti meghamisításá-
hoz…” Tehát a hangfelvétel célja nem lehet a hangver
senyélmény visszaadása, a rendezô és a hangmérnök egy
fajta mûvészi újjáteremtés nyomán a hangverseny helyett 
más jellegû élményben kell részesítse a hallgatót. Ezt az 
újjáteremtést a mû és az elôadás iránti legnagyobb alázat
tal kell végrehajtania.
E gondolat teljes mértékben összecseng Glenn Gould fel
fogásával, csupán az egyik az elôadómûvész, a másik pedig 
a hangmérnök oldaláról mondja ki ugyanazt. E mögött 
persze az egyre erôsödô felismerés is húzódik, miszerint 
nincs az a technikai bravúr, amellyel egy lakószobában 
teljes egészében felidézhetô egy koncert hangulata, ugyan
akkor a hangfelvételnek – mint minden mûvészi alkotás
nak – a zenei élményen túlmenôen hangzásesztétikai él
ményben kell részesítenie a hallgatót, ráadásul olyanban, 
amely különbözik a hangversenyterem kínálta benyomá
soktól.

A mûvészi újjáteremtés eszközei

Miben nyújthat többet egy hangfelvétel az élô zene befo
gadásához képest? Többet nem, csupán mást, ám valóban 
van néhány olyan eszköz a hangmérnök kezében, amelyek 
hatása túlmutathat a koncertélményen. Az alábbiakban 
röviden ezeket foglaljuk össze.

Az akusztikus mûvészetek mostohagyermeke:
a hangfelvétel-esztétika
Hatodik rész: Az ötvenes-hatvanas évek (3.)

Elôzô írásainkból megismerhettük, hogy az ötvenes évektôl a zeneszerzôk és karmesterek ho-
gyan tekintettek a gépi hangátvitelre, s azt is láthattuk, hogy a korábbi ellenkezések, fenntar-
tások ekkor már lecsitultak, a hangfelvétel a muzsikusok számára is egyre fontosabb tényezôvé 
lépett elô. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy e szemléletváltozást hogyan támasztotta alá 
a hangtechnika és az esztétika.  
 2 ujházy lászló



A felvételi helyszín megválasztása

A hangversenytermek nem minden zenei mûfajban adhat
nak optimális hangzást, mivel nincsen olyan akusztikai 
környezet, amely a gregorián daraboktól a kortárs kompo
zíciókig minden megszólalás számára megfelelne, de 
ugyan ez érvényes a zenei stúdiókra is. A hangfelvételeket 
is azért viszik ki a stúdiókból, mert ily módon meg te remt
hetô a mûnek és az elôadásnak legmegfelelôbb teremérzet. 
Az újabb lemezek kísérôfüzeteit tanulmányozva minden
kor rábukkanunk a hangfelvétel helyszínére, melyek kö
zött igen sok a templom. Olyan cégek is készítenek temp
lomi felvételeket, amelyeknek egyébként meglenne a 
le hetôségük a stúdiómunkára. Hogy miért vállalják mégis 
a kétségtelenül fárasztóbb „kitelepülést”, a külsô zajokkal 
és nem mindenkor optimális hômérsékleti viszonyokkal 
való küzdelmet a lényegesen komfortosabb stúdiómunka 
helyett, annak oka többek között a teremhatásban ke re
sen dô. E helyszínek gyönyörû zengése és a hangtér tisztasá
ga ugyanis sem stúdiókkal, sem mesterséges eszközökkel 
nem pótolható, nem is szólva arról a nagyon jelentôs ins
piráló hatásukról, amely a zenei elôadást is kedvezôen be
folyásolja. Harnoncourt ezt találóan így fogalmazza meg: 
„Stúdiófelvétel? Csak akkor, ha a stúdió nem stúdió.” Pe
dig akusztikai szempontból a stúdiókat tervezték, míg a 
templomokat inkább „csak” építették. Az utóbbiak elônye 
éppen ebbôl fakad: míg a stúdiók – éppen tervezettségük
nek köszönhetôen – inkább semleges akusztikai környezetet 
jelentenek, amely egy szinte korlátlan mûfaji skálán bizo
nyos hangzásesztétikai határok között mindenre alkalmas, 
addig a templomok hangzását az akusztikai tervezés hiá
nyából adódó „szabálytalanság” jellemzi, amely – jóllehet 
kétségtelenül behatároltabb mûsorválaszték esetén – érde
kesebb, izgalmasabb hangzást eredményez.
A hangversenytermek is gyakran adnak otthont a felvéte
lekhez, s míg az olyan patinás helyszínek, mint például az 
amszterdami Concertgebouw vagy a bécsi Musikverein 
nagyterme még a 19. század hangzásvilágát idézi fel a hall
gatóban, addig a Berlini Filharmónia a világ egyik legcso
dálatosabb zenei helyszíneként vagy újabban a Mûvészetek 
Palotája már a 20. század akusztikai tervezését dicséri. Két

ségtelen ugyan, hogy az európai felvételeket figyelve napja
inkra eléggé kialakultak az egyes kiadók (és elôadók) által 
preferált, „divatos” helyszínek, de ezek annyira sokrétûek, 
hogy a teremhatás változatosságát nem érintik.

A hangzásegyensúly beállítása

A hangverseny mindenkor akusztikai kompromisszumok 
eredménye, hiszen nagyobb együttes esetén a karmester ál
tal észlelt arányok a terem különbözô pontjain megváltoz
hatnak. Különösen igaz e megállapítás az operaelô adá sokra 
az ének–zenekar arány tekintetében. Egy opera stúdiófelvé
tele esetén viszont nem fordulhat elô, hogy az ének hangot 
a zenekar elfedi, hiszen minden énekesnek külön mikro
fonja van. De ugyanígy nem kerülhet fedésbe Mahler VII. 
szimfóniájában a második szerenádtétel mandolinja vagy 
bármely más, halkabb hangszer. A hangzásegyensúlyt 
illetôen természetesen nem létezik egyedül üdvözítô, opti
mális beállítás, mert ahogyan a korábbiakban már említet
tük, egy hangszer vagy énekhang teljes beágyazottsága és 
az erôteljes kiemelése között számos átmenet létezik, s ezek 
adott esetben a drámai hatást is szolgálják.

A hangsíkok beállítása

Köztudott, hogy a mikrofon „másképp hall”, mint a fül, s 
ennek egyik következménye, hogy a távolságokat felna
gyítja. Így például a zenekar elôtt felállított mikrofonokon 
keresztül a fafúvók távolabbról szólalnak meg, azaz a vo
nóskar–fafúvóskar távolság a felvételen nagyobb lesz ah
hoz képest, ahogyan ezt koncerten vagy akár a stúdióban 
érzékelnénk. Ezek a virtuális távolságok a felvételeknek 
plasztikus, a hangteret nem csak szélességében, hanem 
mélységében is kiterjesztô hangzást kölcsönöznek. Ráadá
sul míg a szélességi kiterjesztést a bázisszélesség  korlátozza, 
addig a mélységeknek, a távoli hangsíkoknak már csak a 
„meghallhatóság” szab határt.
A zeneszerzôk olykor konkrétan is elôírják egyegy hang
szer távoli megszólalását (mint Bach a IV. Brandenburgi 
verseny „flauti d’echo” megjelölésével), de elôfordul a két
szeres visszhang is (Purcell: Tündérkirálynô), s egy gyö

az amszterdami Concertgebouw és a bécsi musikverein nagyterme még a 19. századi hangzásvilágot idézi
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nyö rû példa Mahler III. szimfóniájának távoli postakürtje. 
Mahler – szakítva korának hangtérérzéketlenségével – 
egyes mûveiben ismét zenei tényezôvé tette a hangteret, s 
e szimfónia bármely felvételét is hallgatjuk, szebbnél szebb 
hangmérnöki megoldásokban gyönyörködhetünk. E tá
volságokkal hozható létre továbbá az operai kórusok sej
telmes, olykor titokzatos benyomása, amire ugyancsak 
szolgáltatnak példát a legszebb operalemezek.
A távoli hangsíkok mellett a hangfelvételek másik le he tô
sége – mintegy annak ellentéteként – a nagyon közeli be
állítás. A gépi mûvészetekre ez általában is jellemzô: egy 
filmen az operatôr olyan közelségbe hozhatja a szereplôket, 
ahogyan az a színházban még a nézôtér elsô sorában sem 
lehetséges. Az intim hangzás különösen is gyakori a dalfel
vételeknél, s megfigyelhetô, hogy ilyenkor az énekes – mivel 
hangjával nem kell egy egész hangversenytermet betölte
nie – szabadabban „játszhat”. (Ennek prózai analógiája a 
pódiumon, illetve mikrofon elôtt elhangzó versmondás 
különbözôsége.) A hangfelvételeken a két véglet: a „szuper
közeli” és a távoli hangsíkbeállítások között számtalan 
lehetôség áll fenn, s ezek egyetlen zenemûben is változtat
hatók aszerint, hogy például egy fuvolának mikor kell in
kább szólisztikusan és mikor a háttérbôl megszólalnia. Ez a 
témakör sem hangtechnikai, hanem erôteljesen mûvészi, 
esztétikai jellegû kérdés.

Hangszínezet

A hangversenytermekben a hallgatók által észlelt hangszí
nezet a terem akusztikai sajátságaitól, a pódium távolságá
tól, az ülésrendtôl függ. A pódiumtól távolodva a hangszí
nezet egyebek közt a levegôrészecskéknek a hang hatására 
történô súrlódása miatt egyre mattul, (mivel ez a hatás in
kább a magasabb frekvenciákat érinti), s a hallgatóság – 
mint hangelnyelô tényezô – hatása sem elhanyagolható. A 
hangfelvételek alkalmával a mikrofonok közelsége révén 
ez a hatás nem jelentkezik, így az átgondolt mikro fon el he
lyezés esetén a hangszínek „természetesnek” mondhatók, 
vagyis a felvételeken hallható színezet a koncertekéhez ké
pest felhangdúsabb, fényesebb. (Túl közel helyezett mikro
fonok esetén mát túlságosan is fényes, olykor bántóan 
éles.) Így összességében – bár a keverôasztalok hangszín
szabályzói gazdag lehetôséget kínálnak – erôteljesebb be
avatkozásokra általában nincsen szükség, a populáris mû
fajoknál viszont használatuk esztétikai okokból elenged
hetetlen.

Hangtér-felépítés

Különösen a surround technika ad lehetôséget olyan sza
bad irányelosztásra, amely a hangforrásokat a teljes 360 fo
kos hangtérben szétosztja. Ez a felépítés a hallgatót mint
egy behelyezi a zenébe, ami nem zárja ki a reális hangtér 
érzetét, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az együttes kö
zéppontjába „ültetjük”. A populárisabb mûfajok ezt a meg
oldást már a kvadrofónia idején, illetve a soksávos felvéte
lek surround újrakeverésekor és kiadásakor alkalmazták 
(pl. Pink Floyd: A Hold sötét oldala), de a kortárs zene is 
bô ven adna lehetôséget erre a megoldásra (például a 
monu mentálisabb Ligetimûvek rögzítésekor). Az ilyen és 
ehhez hasonló módszerektôl a kiadók feltehetôen az így 
készült felvételek kétséges sztereó kompatibilitása miatt ri
adnak vissza, holott a surround technika nem csak egy 
normál sztereó felvétel oldalsóhátsó hangtérrel történô 
kiegészítése érdekében jött létre. Különösen is sajnálatos, 
amikor többkórusos mûvek jelennek meg a szokásos szte
reó hangtérben, holott azok ezzel a technikával nem is 
lennének rögzíthetôk, feltéve persze, ha a többkórusosság 
eredeti célkitûzését tiszteletben tartjuk. A surround hang
tér teljes birtokbavétele jelenleg tehát csupán technikai 
lehetôség, amellyel – bár mikrofontechnikája kidolgozott 
és SACD, DVDAUDIO vagy DVD segítségével a hallgató
hoz eljuttatható – sajnos ma még alig élnek a lemeztársasá
gok. Emellett a különbözô sokcsatornás lemezek terjedése 
meglehetôsen lassú, kivéve a képhordozókat, amelyeken ez 
a technika ma már szinte természetesnek mondható. Ám a 
zenét tekintve ezek nagy része opera vagy hangversenyköz
vetítés, amelyeknél a hátsó csatornák csupán a térélményt 
szolgálják, emellett az operáknál sok esetben a színpadi 
mikroportok (az énekesekre helyezett „rejtett” mikrofo
nok) használata és a center csatornába kevert énekhangok 
eléggé sajátos, torz sztereó hangképet szolgáltatnak. Két
ségtelen azonban, hogy ez a hangkép a pillanatnyi képtar
talomhoz jobban illeszkedik.
Esztétikai sorozatunk hat írásában megérkeztünk a hetve
nes évekhez, ahhoz a hangtechnikai és hangzásesztétikai 
kiteljesedéshez, amely sokak szerint egy nehezen túlszár
nyalható minôségi csúcsot képvisel. Ideje tehát, hogy egy, 
a hetvenes évekbôl származó konkrét felvétel bemutatásá
val idézzük fel e korszak nagyszerûségét. Ennek jegyében 
következô írásunkban a Solti György nevével fémjelzett 
Decca Carmenfelvétel egyes részletmegoldásait próbáljuk 
– sajnos csupán a szavak segítségével – felidézni. n

a Berlini Filharmónia és a mûvészetek Palotája Bartók Béla nemzeti Hangversenyterme már a legmodernebb akusztikai vívmányokat tükrözi
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