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Második felvonás

Az elôjátékot követô jelenet zenéje alatt fi noman úszik be 
Lillas Pastia kocsmájának atmoszférája. E zajháttér néhány 
tipikus elembôl építkezik: kártyalapok pattogása, tányérok 
zaja és a kocsmai „közönség” halk beszélgetése, ám mindez 
csupán annyira üt át a zenén, hogy azt elfedésével ne za-
varja, de a helyszínt az akusztika eszközeivel egyértelmûen 
felidézze. Ennek a zajháttérnek azonban egy másik funk-
ció ját is megfi gyelhetjük: amikor Carmen belekezd éneké-
be, a tömegzaj egy csapásra elhallgat, érzékeltetve, hogy 
most mindenki ôt fi gyeli. S hogy a hallgató idôvel ne úgy 
érezze, hogy egy zenei stúdió „steril” terében van (vagy 
hogy a kocsma eközben kiürült), az ének végén a tömeg 
hatalmas ovációban tör ki, tapsolva, kiabálva, lábaival do-
bogva. Ez a viszonylag rövid jelenet is bizonyítja, hogy a 
hangjáték négy akusztikai elemét tekintve (dialógus, zene, 
háttérzaj, csend) az utóbbi kettô is mennyire fontos: a tö-
meg alkotta zajháttér szinte végigkalauzolja a hallgatót a 
jeleneten: akár erôteljesen felharsan, akár halkan moraj-
lik, vagy éppen elhallgat, mindenkor jelentôsége van. 
A zenét követôen szólal meg ZUNIGA: Mit akar, ugyan 
szóljon, mit óhajt, Lillas Pastia mester? LILLAS PASTIA: 
Nos uraim késôre jár…, s a beszédhangok teremérzete egy 
alapvetô – és tegyük hozzá, olykor nehezen megoldható – 
hangzásesztétikai kérdést vet fel. Az operákban ugyanis 
nem ritka a próza, Bizet maga is prózai betétekkel írta meg 
mûvét, ám halála után egyik barátja, Ernest Guiraud ezt 
énekes recitativókkal helyettesítette, s a párizsi elôadásokat 
leszámítva szinte mindenütt ez a változat szólalt meg. Bár 
a prózás változat ismét terjed, feltehetôen a legszerencsé-
sebb megoldást Solti György választotta, amikor e két 
megoldást keverve készítette el a felvételt. Az operaházi 

elôadások esetén tel-
jesen természetes, 
hogy a próza ugyan-
abban a – többnyire 
csillapított – hang-
térben szólal meg, 
mint a zene. Ám mert 
a szép hangzás érde-
kében a zenei felvéte-
leknél a teremérzet 
mindenkor le ve gô-
sebb, zengôbb, ezzel 
ellentétben a próza a 
csillapítottabb kör-
nyezetet igényli. Kér-
dés tehát: hogyan 
egyez tethetô össze e két, látszólag eltérô akusztikai igény? 
(Pl. az egykori Magyar Rádió „érett” mono korszakában e 
mûfajok zenéjét a 6-os stúdióban, a prózáját hangjátékstú-
dióban vették fel, s ezt a gyakorlatot csak a sztereó techni-
ka szüntette meg.) Ráadásul a hangjáték egy további 
törvényszerûsége értelmében a próza akusztikai atmoszfé-
rájának mindenkor jeleznie kellene a helyszínt, közvetítve 
annak hangzási jellegzetességeit: szabadtér vagy zárt tér s 
az utóbbi esetében az utózengés idejét. (A Carmen kocs-
mája persze lehet szûkebb, lehet tágasabb, pl. Francesco 
Rosi 1984-ben készült híres Carmen-fi lmjének kocsmája 
meglehetôsen tágas belsô, melyben a rendezô tekintélyes 
méretû tömeget mozgat.) A hanglemez készítôi a lehetô 
legjobb megoldást választották: a próza a zenével azonos 
térben szólal meg, ami azzal az elônnyel jár, hogy nincsen 
akusztikai „törés” a zenei és prózai részek találkozási pont-
jain (megkönnyítve a vágó munkáját), a kettô szinte észre-

A legendás felvétel karmestere, Solti György

Az akusztikus mûvészetek mostohagyermeke:
a hangfelvétel-esztétika
Hetedik rész: Az ötvenes-hatvanas évek (4.)

Már több mint négy évtizede, hogy a londoni Henry Wood Hallban Solti György vezényletével és 
a DECCA gondozásában elkészült az a teljes Carmen-felvétel, melyet sokan ma is a mû egyik 
legkitûnôbb felvételeként tartanak számon. Tegyük hozzá, hogy méltán, ám arról már kevesebb 
szót hallani, hogy a parádés szereposztáshoz és elôadáshoz egy ugyancsak magas színvonalú 
rendezôi-hangmérnöki teljesítmény is társult.  Az alábbiakban – sajnos csupán szavakban – be-
mutatjuk, hogy a felvétel készítôi milyen mesterien éltek a korábbi évtizedek hangtechnikai és esz-
tétikai változásaival, a mûvészi újjáteremtés eszközeivel, valamint – drámai mûfajról lévén szó 
– mit ültettek át a hangjáték esztétikájából az opera területére. A hat lemezoldalnyi felvételbôl 
vizsgálatunkban a második és negyedik felvonást ragadjuk ki, ugyanis a cselekmény ezekben 
„érintheti meg” legjobban a zenei rendezôt és a hangmérnököt.
 ✒ Ujházy László
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vétlenül simul egymásba a felvételnek egységes atmoszfé-
rát kölcsönözve. Ám ezzel a felvétel prózai hangzása 
le  vegôsebbé válik, kis túlzással még reprezentatívnak is 
mondható. Ennek – s nyilván a francia nyelvnek is 
köszönhetôen – van benne valami elegancia. Vagyis ez a 
felvétel az egységesen szép hangzás megteremtése érdeké-
ben lemond arról, hogy a próza akusztikai atmoszférája 
megfeleljen a cselekmény helyszínének, s ez fôként a sza-
badtéri jeleneteknél érzôdik. Ez a felvétel is bizonyítja, 
hogy a zenei felvételeknél nincs is lehetôség arra, hogy a 
próza (és különösen is az ének) akusztikai eszközökkel je-
lezze a hallgató számára a cselekmény helyszínét, így eb-
ben a tekintetben a hangjáték esztétikája nem követhetô. 
(Ezen a téren ritka kivétel Ponelle Carmina Burana-
fi lmjének az jelenete, amikor az ifjak egy földbevájt, kongó 
alagúton át veszik be a „szerelem bástyáját”. Persze ez már 
fi lm, ahol a hang szükségszerûen a képhez alkalmazkodik.) 
Ezután következik a felvétel talán legsziporkázóbb jelene-
te: a torreádor és kíséretének bevonulása. Az ilyen erôsen 
külsô cselekményes jelenetek valójában nem különö-
sebben „hangszórószerûek”. (A hangjátékoknál ennek 
meg  fe le lôje az egykor sokat emlegetett „rádiószerûség”.) A 
hagyományos operaházi rendezéseknél érthetôen nagy 
szerepe van a díszes öltözékeknek, az ünneplô tömeg látvá-
nyának, s ezt a felvétel akusztikai eszközökkel idézi fel. Mi-
közben a torreádor kíséretét jelképezô zene a távolból 
megszólal, a kocsma hirtelen beállt csöndjében érezzük, 
hogy mindenki e hangokra fi gyel. A csend itt a feszült, kí-
váncsi várakozás kifejezôje. Ekkor szólal meg ZUNIGA: 
Mi az? MERCEDES: Egy éljenzô fáklyásmenet! A zene fo-
kozatosan közelít, s hatalmas dinamikai fokozással ér vé-
get. A dinamikai sodrást az alkotók azzal is jelképezik, 
hogy Frasquita lelkendezô szavait majdnem teljesen el-
nyomja a közelítô zene: Én ismerem…Ô Escamillo, a grana-
dai corrida gyôztese… A megérkezés pillanatában pedig a 
tömeg részérôl ismét elemi erôvel tör ki a tomboló ováció.
Ennél a jelenetnél azonban van egy különös hangtechni-
kai megoldás: amikor Zuniga a közelítô torreádort köszön-
ti, jól érezhetôen háttal áll a mikrofonnak, hiszen ebben a 
pillanatban nem „hozzánk”, hanem a szembôl érkezô tor-
reádorhoz szól: Szenyor Torrero, lenne szíves csatlakozni hoz-
zánk? Itt olyan emberekre talál, akik méltányolják az ügyes és 
bátor férfi akat… A „szakma” ezt bizonyára konkrétabban 

érzékeli, mint az átlag hallgató, ôt a felvétel készítési mód-
ja ért hetôen nem is érdekli, ám az akusztikai „moz gal mas-
ság”, melynek ez a kis epizód is alkotóeleme, már bizonyára 
feltûnik számára. S e jelenet magával ragadó sodrása való-
jában sok ilyen apró momentumnak is köszönhetô.
A jelenet végén a torreádor távozását Bizet olyan hatáso-
san megkomponálta, hogy csupán fi nom hangtechnikai 
segítségre volt szükség: az egyre vékonyabb hangszerelés, a 
fokozatos decrescendo nyomán a kocsma kiürül, majd ebbôl 
a csendbôl bontakozik ki a következô prózai rész.
A csempészeket „átugorva” ugyancsak a második felvonás 
egyik szép hangtechnikai epizódja, amikor Don José „szó-
rakoztatására” a magát tánccal kelletô Carmen éneke alatt 
a távolban megszólal a takarodó trombitajele. DON JOSÉ: 
Egy percig csak Carmen, ne folytasd… Úgy hallom… hogy 
ott… ej, való, csakugyan a takarodót fújják, hallod a trombi-
tát? Ezalatt a trombiták mintegy esti ôrjáratszerûen balról 
jobbra elhaladva a teljes bázist átfogják, miközben hang-
síkjuk is szüntelenül változik: távolról indulnak, középen 
már egészen megközelítik az elsô hangsíkot, majd jobbra 
eltávolodnak. Szép hangzási szimbóluma annak, mintha 
katonatársai Don Joséért jönnének, hogy kiragadják vég-
zetes kapcsolatából. (Persze ha ez sikerülne, akkor itt az 
opera akár be is fejezôdhetne.)

Negyedik felvonás 

Az elôjátékot követô elsô jelenetek ismét erôteljesen külsô 
cselekményesek: a bikaviadalt megelôzô díszes bevonulást, 
az ünneplô sokaságot a hangfelvétel elsôsorban a sztereó-
hatással, a kórusszólamok határozott elkülönítésével jelzi. 

A fôszereplôk: 
Tatiana Troyanos, 
Placido Domingo, 

Kiri Te Kanawa 
és José van Dam

GRAMOFON-HANG
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Ez utóbbiaknak a teljes sztereó bázist át-
fogó elhelyezése mindenfajta mozgáselem 
alkalmazása nélkül is ki tûnôen idézi fel 
képzeletünkben a bikaviadalra érkezô szí-
nes forgatagot. A második felvonáshoz 
hasonlóan itt is szerepe van a 
tömeg morajlásának, s annak 
is, amikor adott pillanatokban 
ez a tömegzaj elhallgat. A szin-
te folyamatosan emelkedô di-
namikaszint betetôzése után 
hirtelen váltással szólal meg 
Carmen és Escamillo meghitt 
kettôse, majd egy újabb külön-
leges beállítást hallhatunk, 
amikor Frasquita szinte suttogva fi gyel-
mezteti Carment: Carmen, fogadd sza-
vunk, távozz gyorsan, siess! Ez a szinte 
„szuperközeli” s valójában csak hangfelvé-
telen megoldható suttogó énekhang a ko-
rábbi vidámság és szerelem hangjai után 
már a közelgô drámai végkifejletet elôlegezi.
Az utolsó jelenetben képzeletünk színpada kettéválik: 
Carmen és Don José az elôtérben vívja tusáját, míg az aré-
na távolából idônként megszólal a torreádort ünneplô 
gyôzelmi mámor. Bár a fanfárok és a tömeg hangjának szí-
nezete érthetôen magas dinamikaszintre utal, az átgondolt 
hangtechnikai beállításnak köszönhetôen azokat mégis 
távoliként, az „arénából” érzékeljük. Vagyis nem közeli 
halk, hanem távolban megszólaló erôteljes, s csupán a tá-
volság következtében elhalkult hangokat hallhatunk.

Végsô következtetések

Ez a felvétel nagyon szép példája annak, hogy akusztikai 
eszközökkel hogyan vonható be minél jobban a hallgató a 
drámai cselekménybe, s teszi mindezt oly módon, hogy (az 
operafi lmekkel gyakorta ellentétben) a zene egyáltalán 
nem sérül, még annak távoli megszólalásakor vagy az 
erôteljesebb zajok alatt is kitûnôen érzékelhetô a partitúra 
valamennyi hangja.
A rendezô és a hangmérnök a mûvészi újjáteremtés szám-
talan eszközét latba vetette: az egészen távolitól az intim 
közelségig alkalmazta a különbözô hangsíkokat, ideértve a 
cselekménynek megfelelôen történô folyamatos változta-
tásukat, a közelítéseket és távolodásokat, mindezt a ke ve-
rô asztalon is segítve. A belsô dinamika beállításakor bát-
ran éltek a különleges arányokkal, s mindezt egy nagyon 
kellemes, esztétikus hangtérbe helyezték, melyben a zenei 
hangzás szépsége mellett a prózai részek sem mosódnak el. 
(Ebben a tekintetben közömbös, hogy e térben mennyi a 
Henry Wood Hall saját zengése és mennyi a mesterséges 
zengetés.) Az eredetileg még analóg technikának meg-
felelôen a felvétel dinamikai felépítése rendkívül átgon-
dolt, az egészen halktól a legharsányabb részletekig azok 
szintjét úgy helyezték el a rendelkezésre álló (a CD-hez ké-

pest szûkebb) dinamikatartományban, hogy 
szubjektíven jóval nagyobb dinamikát érzéke-
lünk, mint amit egyébként a keverôasztal szi-
gorú kivezérlésmérôi mutatnak.
A mû és az elôadás iránt érzett alázat jegyé-

ben jött létre egy olyan más-
fajta élmény, amely bár nem 
azonos azzal, amit egy ugyan-
csak kitûnô operaházi elô-
adás megtekintése nyújt, 
nem is kevesebb annál. To-
vábbá amikor e felvétel 
hangzási megoldásait ele-
mezzük, nem hagyható fi -
gyelmen kívül a legfonto-
sabb feltétel: maga a zene és 

a cselekmény, amely olykor szinte tálcán kí-
nálja a hangmérnöknek a különleges megol-
dásokat, valamint a belsô dinamikaarányait 
tekintve is áttetszô elôadás, amely nélkül ez a 
hangtechnikai kivitel nem sokat érne, illet-

ve nem is lenne mindenben megvalósítható. 

E Carmen etalonként tekinthetô, mellyel nem könnyen 
vívják meg a csatát a késôbbi felvételek. Természetesen a 
Solti-felvétel óta eltelt négy évtizedben is gyönyörû Car-
men-felvételek jelentek meg, melyek hangtechnikai szem-
pontból érthetôen tisztábbak (pl. az alacsonyabb zajszintet 
illetôen), ám hangzásesztétikai szempontból néha olyan be-
nyomást keltenek, mintha Bizet (nem létezô) Carmen címû 
oratóriumát adnák elô egy üres hangversenyteremben, 
mert sajnos nyomát sem találni azoknak a hangdramatur-
giai megoldásoknak, melyek a Solti-felvételt jellemzik.

E sorok írója a felvételt a régi analóg lemezrôl hallgatta 
meg, ám az eredetirôl azóta több kiadás is készült mind 
analóg, mind digitális másolat formájában. Jólesô érzés 
tudnunk, hogy amíg az eredeti magnetofonszalagokat és 
próbanyomatokat a DECCA vélhetôen gondosan ôrzi, ad-
dig szerencsére minden generációnak meglesz a lehetôsége 
arra, hogy a felvételt abban az eredeti minôségben hallhassa, 
ahogyan Solti György és a közremûködô mûvészek annak 
idején egy-egy „ülés” után a stúdióban visszahallgatták.

Végül az alkotók: zenei rendezô: Christopher Raeburn, hang-
mérnökök: Kenneth Wilkinson, Colin Moorfoot, Nigel 
Gayler, Malcolm Hogg
A szövegrészleteket a felvétel korabeli Hungaroton LP-ki adá-
sá nak kísérôfüzete alapján idéztük.

Következô számunkban egy kis idôre megszakítjuk esztéti-
kai sorozatunkat, mert ebben az évben fontos évforduló-
hoz érkeztünk: 80 évvel ezelôtt avatták fel a Magyar Rádió 
6-os stúdióját, mely azóta is elválaszthatatlan zenei 
életünktôl. Illô tehát, hogy a kerek évforduló alkalmából 
megemlékezzünk a stúdió építésérôl, akusztikájáról.  ■
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