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A kilencvenes évek elején egy vizsgálat során ötven, 1950 és 
1993 között készült Beethoven-zongoraverseny felvételt 
teszteltek, lényegében a megszokott és sorozatunkban is-
mertetett paraméterek szerint. Ennek eredménye már pozi-
tívabb volt az előzőhöz képest, mert a következőket állapí-
tották meg:

• az idő előrehaladtával a zongorahang szélessége, kiter-
jedtsége nőtt

• a felvételek teremérzete erőteljesebbé vált
• a szubjektív dinamikaérzet növekedett (annak ellenére, 

hogy az objektíven mérhető dinamikai értékek nem vál-
toztak lényegesen)

• a vizsgált időszak felvételeinek esztétikai csoportokba so-
rolása nagyon nehéz volt, egyúttal megfigyelték, hogy a 
sztereózás kezdeti időszakának hangzásesztétikai 
sokszínű sége a hetvenes évekre már betagozódott egy 
„főirányba”.

Az említett „hangzásesztétikai sokszínűség” természetes kö-
vetkezménye annak, hogy minden kezdet – s így a sztereó 
technika megjelenése is – kísérletező időszak volt, amely 
számos követendő utat és tévutat szült, az idő múlásával 
azonban kialakult az a „főcsapás”, mely mintegy példává, 
általános megoldássá vált. Hogy ez valóban kedvező vagy 
éppen kedvezőtlen tendencia, arról sokat beszélhetnénk. 
Gondoljunk csak a zongora történetére: mennyi egyéni ka-
rakterrel rendelkező hangszert hozott létre a kezdeti forte-
pianós kísérletezés, majd mindez a hangzásbeli gazdagság 
itt is leszűkült a mai „szabványos” zongorahang keretei 
közé. Természetesen vannak üdítő hangzásbeli különbsé-
gek, ám nagyságrendjüket tekintve ezek nem hasonlíthatók 
össze a fortepianókra jellemző változatossággal. Ami pedig 
a kezdeti sztereózás sokszínűségét illeti, a stúdiókban két 
kérdésre keresték a választ: milyen esztétikai célkitűzések-
kel használják az új eljárást, illetve e célkitűzéseket milyen 
eszközökkel (pl. mikrofontechnikával) valósítsák meg.

A sztereó mikrofontechnikát illetően viszonylag korán lét-
rejött egy olyan „alaprendszer”, melynek működése mate-
matikai pontossággal leírható. (A stúdiók technikai helyisé-
gében – így pl. az egykori Hungaroton Rottenbiller utcai 
stúdiójában – a falakra finom figyelmeztetésként ezeket a 
diagramokat ki is függesztették.)  Az első keverőasztalok is 
ehhez a rendszerhez készültek, amely egy ideig ugyan szinte 
egyeduralkodónak tűnt, ám a napi gyakorlat bebizonyítot-
ta, hogy pl. egy szimfonikus felvétel esetén inkább a hang-
kép közepét (tehát az elülső vonós pultokat) képezi le mar-
kánsan, míg a szélső hangszerek iránya elmosódottabb. 
Ezért a napi hangmérnöki gyakorlat hamar kiegészítette 
egy olyan rendszerrel, amely matematikailag szinte követhe-
tetlen volt, ám a zenekar két szélét közelre hozta, s ezután 
logikusnak tűnt a két mikrofontechnika egyidejű használa-
ta. Ezzel azonban a korábbi matematikai pontosság meg-
szűnt, s a teória helyett a stúdiókban egyre inkább a hang-
mérnöki praxis vette át az irányítást. Csakhamar a francia 
rádiósok is megjelentek egy újabb, nagyon praktikus elren-
dezéssel, s ez lényegében így ment tovább: szinte a nyolcva-
nas évekig jöttek az újabbnál újabb mikrofonrendszerek. Az 
esztétikát illetően pedig olyan kérdések merültek fel, hogy 
pl. egy teljes szélességű szimfonikus zenekar felvételén mek-
kora legyen a fafúvóskar szélessége, hogyan álljanak egy 
oratóriumnál a szólisták, vagy egy vonósnégyes mekkora 
helyet foglaljon el a sztereó bázisban. Az említettek tehát 
mind-mind hozzájárultak a sztereózás kezdeti évtizedeinek 
hangzásesztétikai sokszínűségéhez.
A korábbi írásunk zárásaként, valamint a fentiekben bemu-
tatott – egyébként nagy szakmai tisztességgel végzett – tesz-
tek részbeni ellentmondásai jelzik a hangfelvétel-esztétika 
nehézségeit, ám azt is sejtetik, hogy az elmúlt kb. hat évti-
zed felvételeire visszatekintve ebben az értelemben is van 
még mit vizsgálnunk. Az sem szorul különösebb bizonyítás-
ra, hogy más zenei műfajokban vagy más zeneművekkel 
végzett összehasonlítások esetleg más eredményt adhatnak 
– amint erről későbbi írásainkban még szólunk.

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
9. rész: Két hangzásesztétikai összehasonlítás

Előző írásunkban egyebek közt az ötvenes-hatvanas évek zenei felvételeinek hangzási 
kérdéseit elemeztük, majd egy tanulságos vizsgálatot is megemlítettünk, mely az ötvenes 
évektől már a kezdeti digitális korszakig hasonlította össze a szimfonikus felvételeket, 
megállapítva, hogy a meghallgatások során abban az időintervallumban nem tapasztal-
tak következetes hangzásesztétikai változásokat. Most elsőként egy hasonló tesztsorozat-
ról számolunk be, melyet mintegy a korábbira adandó válaszként végeztek, majd egy 
egészen friss összehasonlítást is bemutatunk.

2 Ujházy László
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Egy újabb összehasonlítás –  
Mendelssohn: Scherzo

Előre is elnézést kérve a személyes megfogalmazásért, az 
alábbiakban két nagyon figyelemre méltó Szentivánéji 
álom-kiadvánnyal kapcsolatos saját vizsgálódásaimat osz-
tom meg olvasóinkkal.
Amikor legutóbb megjelent a Lipcsei Gewandhaus zeneka-
rának Mendelssohn-CD-je, melyen Riccardo Chailly ve-
zényletével többek között a Szentivánéji szvit is megszólal, a 
felvétel már első hallásra kifejezetten tetszett. Ám előjött a 
szokásos kíváncsiság: rögvest meghallgattam ugyanezt a 
művet egy archív felvételen Széll Györggyel és az amszter-
dami Concertgebouw Zenekarával, s a hatás megdöbben-
tő volt. Bár az 1950-es évek végén készült felvételnek a vado-
natúj digitális felvételhez képest érthetően magasabb volt 
az alapzaja (hiszen még az akkori magnetofonszalagokra 
készült), ám a hangkép meggyőzően egységes, akusztikai 
értelemben is összefogott hangzása, kellemes mélységi tago-
zódása (különösen a fafúvóké) valóban lenyűgözött. Ezek 
után ismét meghallgatva az új felvételt már kissé zavart a 
hangzás viszonylagos egysíkúsága, a hangszerek közelsége, s 
hogy pl. különösen az oboa olykor aránytalanul ki is emel-
kedett a hangképből. Hangsúlyozom, egyik felvétellel szem-
ben sem voltam negatív irányban elfogult, mindkét karmes-
tert és együttest nagyon kedvelem, a stúdióként használt 
helyszíneket pedig a szakma – teljes joggal – Európa legkitű-
nőbb hangversenytermeiként tartja számon. A régi felvé-
tel teremérzetén (nyilván a kevés számú mikrofonnak kö-
szönhetően) jól is érződött a Concertgebouw klasszikus 
atmoszférája, ám az új, feltehetően sokmikrofonos felvéte-
len a hangszerek közelsége nem engedett utat annak, hogy 
a „legújabb” Gewandhaus ugyancsak kitűnő akusztikája a 
felvételen is kibontakozhasson. Pedig a mai általános felfo-
gás (és hangtechnikai manírok) értelmében ez is egy na-
gyon jó felvétel, csakhogy a régi hangzásában volt valami 
olyan emberi minőség, amely sokkal jobban megérintett. 
A személyes összehasonlításba azonban nem nyugodtam 
bele: „biztosra akartam menni” a kérdésben, ezért mindkét 
felvételből a Scherzót kiragadva azokat a Bartók Rádió Kri-
tikus füllel című műsorának felvételén zenetudós partnere-

imnek és hallgatóinknak is bemutattam. Arra gondoltam, 
hogy a korábbi felvétel iránti lelkesedésem abból ered, hogy 
hangmérnöki pályám javát még e felfogás jegyében töltöt-
tem el, s a hozzám képest lényegesen fiatalabb, már a CD-n 
nevelkedett zenetudós társaim ítélete tárgyilagosabb lesz. 
Nagy meglepetésemre azonban ők is a korábbi felvételt te-
kintették „hallgathatóbbnak”, s nem fukarkodtak a lelkes 
dicséretekkel. Ezután a két Scherzót konzervatóriumi tanít-
ványaimnak is lejátszottam, majd egyetemista filmes hang-
mester hallgatóimnak (kitűnő, jó fülű és biztos ítélőké-
pességgel megáldott, válogatott csapat) a két felvétel 
összehasonlító hangzási elemzését vizsgafeladatként is fel-
adtam. Az eredmény: gyakorlatilag a diákok 95 százaléka a 
régebbi felvételt ítélte jobbnak, kellemesebbnek. 
Ez azért is érdekes, mert joggal gondolhatnánk, hogy a tel-
jes egészében a mai hangzásesztétikában élő fiatal generáció 
(itt az átlag életkor messze 20 év alatt volt) már nem értéke-
li a fél évszázaddal ezelőtti hangzásvilágot. Ám bebizonyo-
sodott, hogy azt nem csupán az azon nevelkedett, magam-
fajta idősebb korosztály valamiféle érthető nosztalgiából 
hallgatja szívesen, hanem – és ezt örömmel jelenthetjük ki 
– az archív felvételeket illetően olyan örök hangzási érté-
kekről van szó, amelyeket az időközben végbement hang-
technikai fejlődés sem homályosított el. Elismerem termé-
szetesen, hogy ebből az egy vizsgálatból nem szabad 
általánosítani, mégis megnyugtató, hogy egy több mint fél 
évszázaddal ezelőtt készült felvétel ennyire megfogja a mai 
hallgatót. S ismét igazolást nyert, hogy a hangtechnika és a 
hangzásesztétika nem kapcsolható mereven össze.
Egyébként a szvitből azért a Scherzót választottam, mert a 
többi tétel könnyedén elviseli a nagyobb térbeli oldottsá-
got, s az ezzel járó „párásabb” hangzást, ám ebben a tétel-
ben a fafúvók szinte kiáltanak a konkrétabb megszólalás 
után, (ami a hangtechnika nyelvére lefordítva viszonylag 
közelebbi mikrofonokat jelent), hiszen a rövid staccatók 
pregnáns, szinte a végletekig „kihegyezett”, precíz megjele-
nése nélkül a tétel játékos karaktere odavész. A régi felvétel 
nagy erénye, hogy készítői a hangkép markáns teremérzete 
és az említett követelmény közötti egyensúlyt kitűnően 
megteremtették, holott ezek valójában ellentmondanak 
egymásnak. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Széll György
Riccardo ChaillyFo
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Kérdés persze, hogy melyik felvétel hordozza magán a művé-
szi újjáteremtés jegyeit. Valójában mindkettő, hiszen egyik 
sem törekszik a reális koncertélményre. A régi felvétel mély-
ségi tagozódása sokkal plasztikusabb, mint a helyszíni kon-
certhallgatás viszonylagos térbeli egysíkúsága, az új felvétel 
közeli mikrofonokból szintetizált hangképe pedig olyan ér-
zést sugall, mintha szinte valamennyi hangszer a közvetlen 
közelünkben szólalna meg, ami ugyancsak nem azonos a 
koncertélménnyel, s ebből eredően a hangkép tisztasága, át-
tetszősége szempontjából nagyon meggyőző. Az új felvételt 
preferáló kb. 5 százalék tanuló éppen ezzel indokolta vélemé-
nyét – hangsúlyozva, hogy ennek hangképe körvonalazot-
tabb, jobban érződik a hangszerek (itt is elsősorban a fafú-
vók) „anyagszerűsége”. Valójában két ízlésvilág ütközött: az 
inkább szintetikus, az összhatást, a markáns teremérzetet, a 
különböző hangsíkok hallástávlatát előnyben részesítő, illet-
ve ezzel szemben az analitikus, a hangszerek körvonalazott-
ságát (szaknyelven a tranziensek pontos leképzését) preferáló 
felfogás, mely utóbbi inkább közelebb hozza a hallgatóhoz az 
előadókat. Mindkettőnek megvan a létjogosultsága, sőt e 
két megoldás között szinte folyamatos az átmenet. 
Hangsúlyozandó, hogy a leírt vizsgálat kizárólag a hangzási 
tulajdonságokat hasonlította össze, s eredménye semmikép-
pen sem érinti a két előadás rendkívül magas művészi szín-
vonalát.  

Technikai vagy szemléleti váltás?

Az utóbb ismertetett összehasonlításra könnyen mondhat-
nánk, hogy korábbi analóg felvételt hasonlítottunk össze 
digitális felvételekkel. Kétségtelen, hogy e két technika kö-
zött fennállnak olyan különbségek, amelyek a hangzást bizo-
nyos mértékig befolyásolják. A vizsgálatunk tárgyát képező 
analóg felvétel még elektroncsöves keverőasztalon készült, 
rögzítése magnetofonszalagra történt, s a későbbi vizsgála-
tok egyértelműen kimutatták e két technikai eljárásnak a 
hangzásra gyakorolt jótékony hatását. Ugyanakkor a félveze-
tős, digitális jelfeldolgozás megjelenése egyes torzítási jelen-
ségeket jelentősen csökkentett, illetve alaposan lenyomta a 
technikai jellegű alapzajt. Ám a két rögzítési mód technikája 
közötti különbséghez képest sokkal jelentősebb a két kor-
szak hangzásesztétikai szemlélete közötti különbség. Ne fe-
ledjük: a meghallgatáskor valamennyi felvétel végső soron 
digitális volt, hiszen mindkettő CD-ről szólalt meg (márpe-
dig ami CD-ről szól, az eleve csak digitális lehet).
Mit állapított meg az említett szemléleti váltásról a digitális 
technika első időszakában a lemezkritikus és a hangmér-
nök? Ingo Harden, neves zenetörténész, hanglemezkritikus 
egy 1984-ben tartott előadásában a régebbi (pl. Solti György 
által készített) felvételekkel való összehasonlításban eléggé 
pesszimisztikusan vélekedik a digitális korszak hangzásáról. 
Szerinte plakátszerű hangmaterializmus, teltség, közelség 
és árny nélküli világosság jellemzi az új felvételeket, s a 
hangperspektíva már nem az elsődleges szempont. Az ope-
rák partitúra szerint távoli zenekarai inkább csak halkab-
bak az igazi távolsághatás helyett, továbbá a távoli ének-

hang sincs távol, hanem mintha „spanyolfal” mögül szólna, 
de közelről. Ugyanakkor a technikai tökéletesség a hallga-
tónál elhomályosítja a zenei formát, az apró részletek kidol-
gozottsága eltakarja magát az építményt, mintha – ismét 
Hardent idézve – „egy katedrálist nagyítóval néznénk”. Az-
zal az óhajjal zárja előadását, hogy a stúdiók a jövőben pla-
kát helyett inkább hangképet kínáljanak a hallgatóknak! 
(Ingo Harden gondolatait olvasva könnyen támadhat olyan 
érzésünk, mintha csak a fenti két Mendelssohn-felvételt ha-
sonlította volna össze.) 
És hogyan vélekedett e kérdésről a hangmérnök? A kilenc-
venes években Jürg Jecklin, korunk egyik vezető hangmes-
tere, egy jelentős sztereó mikrofonrendszer kidolgozója 
megállapította, hogy a digitális technika bőséges lehetősé-
geiből eredően a hangmérnöki tevékenység sokkal inkább a 
technika és nem a művészet irányába mutat. Másrészt e te-
vékenységben ma már az utómunka a hangsúlyosabb, s eb-
ből eredően a kész felvételek „túlságosan technikalizáltak”, 
(ugyanakkor tegyük hozzá, hogy éppen a gondos utómunka 
következtében belső dinamikaarányaik precízen kiegyensú-
lyozottak.) 
Az ilyen jellegű kérdések ugyan többnyire értelmetlenek és 
feleslegesek, mégis megkockáztatható, hogy vajon a klasszi-
kus analóg korszak előadóművészei hogyan éreznék magu-
kat a mai felvételi stílusban. Hogy csupán egy példát említ-
sünk: Furtwängler annak idején még a felvételek „javító” 
vágása ellen is tiltakozott, mert azt csalásnak tartotta. 
Az alcímben feltett kérdésre a válasz eléggé egyértelmű, 
mert a szemléletváltást a digitális technika szinte korlátlan 
lehetőségei is segítették, így a kettő között van kapcsolat. Le 
kell azonban szögeznünk, hogy mind az analóg, mind a di-
gitális korszakban egyaránt készültek és készülnek élvezete-
sen gyönyörű és ezzel szemben érdektelen, sápadtabb, rutin-
jellegű felvételek. Következő írásunkban már a közelmúlt 
felvételeiről szólunk, s azt is bemutatjuk, hogy szép szám-
mal vannak olyan zeneművek, melyek rögzítésekor a digitá-
lis technika lehetőségei különösen nagy szerepet játszanak, 
pontosabban fogalmazva: igazi arcukat csak digitális kör-
nyezetben tárják fel. n

Jürg Jecklin, a kiváló hangmérnök a digitális technikai veszélyeire is 
felhívta a figyelmet
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