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Amikor azt vizsgáljuk, hogy az európai zene évszázadainak 
akusztikai környezete mennyire idézhető fel a hangfelvéte-
leken, akkor –  szinte egyedülálló lehetőségként – a szakrá-
lis zene, s ezen belül különösen is a középkor vokális zenéje 
jöhet szóba. 

Schola Hungarica – Ócsa

Itt üdítő hazai példaként kell megemlítenünk az 1969-ben 
alakult, Rajeczky Benjamin, Szendrei Janka és Dobszay 
László munkásságával fémjelzett Schola Hungarica együt-
test, mely koncertjeivel és 57 hanglemezével felbecsülhetet-
len jelentőségű munkát végzett a középkori vokális hagyo-
mány bemutatásával. A felvétel-esztétika oldaláról tekintve 
pedig példamutató a felismerés: az anyagok felkutatása, tu-
dományos elemzése és ennek nyomán a magas szintű meg-
szólaltatás mellett ugyanolyan jelentősége van az akusztikai 
környezet megválasztásának. Amikor a Schola felvételei a 
száraz, mesterségesen zengetett stúdióhangzás helyett ki-
mentek az ócsai középkori templomba, akkor ettől kezdve 
az énekhangot egy igazán élő, autentikus környezet vette 
körül. Az impozáns, csupasz falfelületek és boltívek, vala-

mint az oldalhajók, mint akusztikailag csatolt terek min-
den egyes megszólaló hangra úgy válaszoltak, ahogyan azt a 
középkor énekesei is hallhatták. 
Nem könnyű megfogalmaznunk, hogy ez a templom miért 
szól annyira szépen. Talán, mert egyszerre román is és góti-
kus is, ugyanis miközben IV. Béla a román stílusban jártas 
magyar építészt jelölt ki a munkákra, aközben a premontre-
iek francia területről hoztak gót stílusban alkotó építészt, 
így a templom kettejük munkáját dicséri. A premontreieket 
a törökök kiűzték, a templom keleti falába külön fülkét épí-
tettek a Korán elhelyezésére, majd az épületet később a re-
formátusok vették birtokba. Mindezeknek köszönhetően 
ez a gyönyörű templom egy igazi építészeti és vallási ökume-
né helyszíne is egyben, és tegyük hozzá: hangfelvételi hely-
színként is elsőrangú.
Ismert ugyan, hogy a hangfelvétel készítésekor egy szára-
zabb stúdiófelvétel mesterséges zengetése is felidézheti a 
hallgatóban a nagy tér érzetét, ám – amellett, hogy egy mes-
terségesen imitált hangtér sohasem adhat természetes be-
nyomást – ez a módszer az előadónak az inspirálóbb akusz-
tikai környezetre vonatkozó igényét teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyná. Ezért is volt a templomi felvétel 
kitűnő választás, ami az előadó és a hangmérnök számára 
egyaránt a legjobb megoldás, s ez szinte valamennyi felvétel-
re érvényes.

Capella Savaria – Kőszeg

Hogy egy további jelentős hazai példát is említsünk: amikor 
1981-ben Szombathelyen megalakult a Capella Savaria his-
torikus zenekar, létrejöttük jelentősen felpezsdítette a hazai 
hangfelvétel életet, hiszen Nyugat-Magyarországon fel kel-
lett kutatni olyan helyszíneket, melyek szép, kiegyensúlyo-
zott hangzással fogadják be az együttest. Ennek a törekvés-
nek talán az is egyik mozgatója lehetett, hogy egy viszonylag 
nagyobb létszámú együttesnek a fővárosba utaztatása, a 
napokon át tartó felvételi folyamat miatti elhelyezése meg-
lehetősen költséges, és kényelmetlen, míg a helyi vagy leg-
alábbis közeli felvételek ebből a szempontból praktikusab-

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
14. rész: A zenei historizmus és a hangfelvétel – IV. közlemény

Előző írásunkban (Gramofon, 2017/2) bemutattuk az európai zenetörténet tipikus hely-
színeit. Ez akusztikai szempontból is igen változatos képet tárt olvasóink elé. Az aláb-
biakban ezek közül talán az egyik legjellemzőbbet – s egyben legváltozatosabbat – 
vizsgáljuk meg: konkrét hangfelvételek bemutatásával azt járjuk körbe, hogy a 
templomok milyen szerepet játszottak/játszanak a hangfelvételek készítésében. 
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bak. Ám egy másik szempont is közrejátszott: a nemzetközi 
hanglemezpiacon ekkor már gyakorta jelentek meg szép 
zengő felvételek, s nyilván egy előadói szempontból export-
képes felvétel külföldi megjelenését nem gátolhatta egy 
nem megfelelő akusztikai tálalás. A helyszín-kutatás ered-
ményeképp rendkívül üde hangzású lemezek készültek az új 
helyszíneken, friss színt hozva a hazai lemezkiadásba, s min-
den ilyen „külső” felvétel alkalmával a Hungaroton szakem-
berei is derekas munkát végeztek, hiszen – főként az első 
időkben – a stúdiók komfortjából való kiköltözés nem volt 
egyszerű. Konkrét példaként feltétlenül megemlítendő 
Graun: Der Tod Jesu című művének a kőszegi Szt. Jakab 
templomban készült felvétele – Székely András zenei rende-
ző valamint Pécsi Ferenc és Pechan Rudolf hangmérnökök 
munkája. Ez a felvétel az egyik legszebb az oratórium műfa-
jában, s nem véletlenül azóta már újra kiadásra is került. 
Csak sajnálhatjuk, hogy több CD nem készülhetett e kitű-
nő akusztikájú templomban, ám ez nem a Hungaroton 
szakemberein múlott. Ráadásul e kiadvány szerkesztői 
szempontból is jelentős, hiszen az elmúlt évek Graun-
reneszánszát időben messze megelőzve jelentette meg, a 
szerző egyik igen népszerű műveként, mely annak idején, (a 
Máté-passió újrafelfedezéséig) éveken át szinte állandó kísé-
rője volt a húsvéti ünnepeknek.

Cantate Domino – Róma, Sixtus kápolna

A szakrális környezetekben készített hangfelvételek között 
különleges helyet foglal el a Sixtus-kápolna kórusának 
Cantate Domino című lemeze, mely – régészeti kifejezéssel 
élve – in situ, tehát magában a kápolnában készült. Ahhoz 
képest, hogy XIII. Leó pápa a 20.század elején a hangfelvé-
telt még az ördög művének tekintette, a felvétel pápai enge-
délyezése most ritka és örvendetes alkalmat jelentett, holott 
a freskók állapotát valójában nem a hangmérnök és a ren-
dező veszélyezteti, hanem a számítások szerint a napi több, 
mint négy hektoliter pára, amit a több száz turista kilehel 
magából és lecsapódik a freskókon. 
Kétségtelen, hogy a kápolna szélsőségesen hosszú utózengé-
si ideje különleges hangzásélményt jelent a CD hallgatójá-
nak. A lemezt nyitó gregorián tétel gyönyörűen szólal meg 
a térben, valóban felemelő, ahogyan a hangok szinte egy-
másra tornyosulnak. Ha tisztán hangzási alapon elemezzük 
a lemezt, akkor a további műsorszámok sem okoznak csaló-
dást, s ez az akusztika valóban ugyanazt hirdeti hangban, 
mint amit a freskók a festészet nyelvén. Azt persze el kell 
fogadnunk, hogy a polifon tételek témabelépései a nagy 
zengésben már elmosódottabbak, a szép hangzás felülkere-
kedik a zene belső szerkezetén, ám ezzel együtt a lemez az 
elsőtől az utolsó hangjáig lenyűgöző.
Itt azért felmerülhet a kérdés: a hangtérben elmosódó poli-
fon műveket hogyan érzékeli a jelenlévő gyülekezet vagy 
közönség? Feltehetően nem lehet oka a panaszra, hiszen a 
jelenlét érzete, a szakrális környezet, a gyönyörű freskók 
együttese itt ideális összhangban van, úgy hallja a zenét, 
hogy közben látja a freskókat, s úgy csodálja e freskókat, 

hogy közben hallja a minden irányból felé áradó zenét.  Az 
érzelmi benyomás – különösen némi hittel is párosulva – 
bőségesen helyettesíti a polifon hallásra való törekvést. Ezt 
a felemelő érzést kell tisztán a hangfelvétel eszközeivel köz-
vetíteni a hallgató felé, ráadásul csupán a sztereó technika 
közegében.

David Fray – Párizs, Notre Dame du Liban

A historikus felvételek levegős hangzása ráirányította a fi-
gyelmet a stúdión kívüli felvételekre, ezért nagy részben a 
historizmusnak köszönhetően ma már akkor is szép szám-
ban készülnek templomi felvételek, ha egyébként nem be-
szélhetünk az előadó historikus szemléletéről, sőt maguk-
nak a megszólaltatott műveknek sincsen semmilyen 
szakrális vonzatuk. Erre egy nagyon szép példa David Fray 
Chopin lemeze, amely egy párizsi templomban készült, ami 
egyébként az Erato cég egyik emblematikus hangfelvételi 
helyszíne. A templom korát tekintve nem kifejezetten törté-
neti helyszín, zengése is visszafogott, ám meglepő szépség-
gel szolgálja a romantikus zongora-hangzásvilág olykor 
misztikus szépségét (vagy legalábbis ahogyan bennünk ez a 
zene él.)  Már rögtön a lemez nyitó száma: az op. 9-es Esz-
dúr noktürn úgy szólal meg, mintha nem is egy, hanem két 
zongora adná elő. A diszkant regiszterben a hangszer vi-
szonylag közelebbről, szinte csilingel, míg eközben a „bal 
kéz” kissé elmosódva, sejtelmes távolságból hallatszik. E 
kettő ellentéte különös szépséget kölcsönöz, s az arra fogé-
kony hallgató számára igazi élményt jelent. 
Itt megemlítendő, hogy évtizedekkel ezelőtt még elképzel-
hetetlen volt egy templomi zongorafelvétel: a régi felfogás 
a zongorát inkább ütőhangszerként tekintette, ahol tehát 
nagyon fontosak a szinte pengeéles hangbelépések, s min-
den elmosó hatást ellenségnek tekintett. Ma már más idők 
járnak!

David Fray
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Jean Rondeau – Párizs, Notre-Dame  
du Bon Secours

Ennek a felvételnek a hangzása sem mindennapi. A csem-
baló egy jól érzékelhető utózengésű templomban szólal 
meg, már az első hangoktól szinte mellbe vág a különleges 
hangzás. A csembaló saját zengése hozzásimulva a templom 
zengéséhez kis túlzással zongoraszerű hatást kelt, a hangtér 
szinte „felnagyítja” a hangszert. Mindez persze nem negatív 
kritika, hiszen a felvétel nagyon élvezetes. Ugyanakkor fel-
idéz egy korábbi történetet, amikor egy szimfonikus zene-
kar egy restaurálás alatt álló templomban játszott „akuszti-
kai próbát”, s amikor az első hangok megszólaltak, az 
előadókat és a szakmai hallgatóságot lenyűgözte a reprezen-
tatív, zengő hangzás. Ám kis idő elteltével a zene hallgatása 
egyre fárasztóbbnak bizonyult. Az ember (különösen ha 
muzsikus) kíváncsi lény, szeretne minden hangot pontosan 
érzékelni, hogy a tudatában elrendezze a hallottakat, ami 
jogos igény. Ám amikor minden egyes hangot egy elmosó-
dott, összekavarodott hangtömegből kell kihallania, az 
hosszútávon fárasztó. Ez minden nagyobb zengésben ve-
szélyt jelenthet, de Rondeau felvétele nem ilyen: nagyon 
tanulságos megfigyelni, hogy a nagy zengés ellenére mégis 
minden hang jól körvonalazott, köszönhetően a csembaló 
hangok nagyon határozott megszólalásainak, és természete-
sen a mikrofontechnikának. Ezért a lemez „egyvégtében” 
történő hallgatásakor sincsen nyoma a fül kifáradásának, 
így mind zenei, mind hangzás-esztétikai szempontból is egy 
nagyon figyelemreméltó kiadvány.

Várdai István – Velp (Hollandia), kapucinus 
templom

Szintén templomi felvétel, de szinte ellentéte az előzőnek. 
Itt a templom zengése nagyon visszafogott, mintha csupán 
távolról kísérné a cselló hangjait, ám a kettő mégsem válik 
külön, a finom lecsengés természetes következménye a han-
goknak. Még régebben Jordi Savall egy zenés dokumentum-
filmjében leült egy templom szentélyében kezében a 
gambával, meghúzott egy hangot, bemutatva hallgatóságá-
nak, hogy – ahogyan fogalmazott – „a templom milyen szé-
pen válaszol a hangszerének”. Az akusztika tudománya is 
ismeri a „teremválasz” fogalmát, hiszen valójában egy hang-
tér mintegy párbeszédet folytat a hangszerrel: a hangszer 
kérdez, a terem válaszol. Ezen a gyönyörű felvételen a hang-
tér válaszai szinte körbefonják a csellót, sajátos színnel felöl-
töztetve az egyébként is gyönyörű hangzású hangszert. Kivé-
telesen szép csellófelvétel.

A leírt néhány példa jelzi, hogy ami „templomi akusztika” 
megjelöléssel általánosságban él a köztudatban, az valójában 
egy igen változatos, sokszínű hangzási környezetet takar, 
ahol – építészeti és belsőépítészeti okokból – nagyon szélső-
séges akusztikai tulajdonságokkal lehet dolgunk, emellett az 
évszázadok alatt határozott változás-tendenciák is megfigyel-
hetők. Pl. az alacsony frekvenciákon (azaz a mély hangoknál) 

a középkori templomok utózengési ideje akár 8–10 másod-
perc is lehet, extrém esetekben (pl. a Kölni dóm) 13 másod-
perc, s ebben a frekvenciatartományban van egyben a zengés 
maximuma is, mert a magasabb frekvenciákon ez az érték 
már jelentősen csökken. Ebből ered e templomok meglehe-
tősen mély-tónusú hangzása. A barokkban a karzat-beépíté-
sek, fa díszítőelemek, a padsorok és az alájuk helyezett desz-
kaburkolatok révén a mély hangoknál a zengés jelentősen 
csökkent, s kb. 5 másodperc körüli maximális értékük átte-
vődött a közepes frekvenciákra (kb. a 400–1000 Hz-ig terje-
dő tartományba). Ebből ered e templomok nagyon tiszta, 
világos hangszíne, s talán az is érthető, hogy a Bach orgona-
művek is itt szólnak a legszebben, míg egy gótikus templomi 
előadásuk problematikus lehet. Továbbá különösen is szé-
pen szólnak a fakazettás mennyezetű protestáns templo-
mok, ami egyértelműen a fatáblák alacsonyfrekvenciás el-
nyelésének köszönhető. Ebből látszik, hogy a templomokat 
illetően a hangmérnökök (és természetesen az előadóművé-
szek) akusztikai szempontból is milyen gazdag választékból 
dönthetik el egy-egy hangfelvétel helyszínét. S ebben a tekin-
tetben a templom utózengési ideje csupán egy szempont a 
sok közül, hiszen előfordul, hogy a felvétel karakterét nem is 
a jól érzékelhető utózengés, hanem a különlegesen karakte-
res hangszínezet teszi széppé és izgalmassá.

*  *  *

Az elemzett hangfelvételek adatai:
• Carl Heinrich Graun: Der Tod Jesu. Capella Savaria, 

Németh Pál. Hungaroton, katalógusszám: HCD 32679
• Cantate Domino. The Sistine Chapel Choir, Massimo 

Palombella. Deustche Grammophon – Universal, 
4795300

• Chopin művei David Fray (zongora) előadásában. Era-
to/Warner – Magneoton, 9029589647

• J. S. Bach: Imagine. Jean Rondeau (csembaló). Erato/
Warner – Magneoton, 2564622009

• J. S. Bach: Csellószvitek. Várdai István (cselló). Brilliant 
Classics – Karsay és Társa, 95392BR �

Várdai István
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