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15. rész: A zenei historizmus 
 és a hangfelvétel – V. közlemény

Előző írásunkban (Gramofon, 2017 tél) bemutattuk, hogy az akusztikai 
környezet milyen hatással lehet a zenei előadásra,  

azaz hogyan befolyásolják az előadóművészt a terem akusztikai adottságai. 
A következőkben az alkotó folyamat láncolatában még egy lépcsőfokkal 

hátrébb lépve azt vizsgáljuk, hogy hogyan hatott magára  
a kompozícióra a terem, amelyre eredetileg íródott.

Ujházy László

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke: 
a hangfelvétel-esztétika
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Természetesen nem a „modern kor” jelenségéről van szó, 

hanem azokról a „historikus” időkről, amikor szabványos 

hangversenytermek még nem lévén, a zene igen változatos 

helyszíneken szólalt meg. Ezek között mind méreteiben, 

mind akusztikai tulajdonságaiban nagy különbségek voltak, 

amelyekhez a zeneszerzők olykor alkalmazkodni kényszerül-

tek. E témából eredően egyben a hangrögzítés előtti időket 

is jóval megelőzzük, így – kis kitérőként – írásunkban 

a historizmus és a hangfelvétel kapcsolatát nem érintjük. 

Haydn termei

A zenetörténetből bő ismeretanyag áll rendelkezésünkre 

arról, hogy egy-egy zenemű bemutatója hol történt,  

ill. esetenként azt is tudjuk, hogy eleve milyen helyszínre 

íródott. Magától értetődik, hogy ezekre az adatokra 

az akusztika tudománya is „rátelepült”. Természetesen annak 

az az ága, amely az előadások akusztikai körülményeivel 

történeti vonatkozásban is foglalkozik. Ez utóbbit illetően 

különösen is sok adat áll rendelkezésre Haydn munkássá-

gával kapcsolatban, s ezekből jól kirajzolódik, hogy szimfó-

niáinak komponálásakor milyen akusztikai tulajdonságokat 

kellett figyelembe vennie. Az alábbiakban ebből a szem-

pontból a számára legjelentősebb, akkor még a Magyar 

Királysághoz tartozó két termet és az ugyancsak meghatá-

rozó két londoni helyszínt mutatjuk be.

Kismarton

A legnagyobb terem, melyre Haydn a szimfóniáit írta, az 

egykori kismartoni (Eisenstadt) kastélyterem, mai elnevezé-

sével Haydn-terem. (6900 m3, közepes utózengési idő:  

T=1,7s). A teremnek eredetileg kőpadlója volt, s jellemző 

Haydn igényességére, hogy már az első koncertet megelő-

zően azt deszkapadlóval fedette be, miáltal a teremnek 

a mélyhangoknál fellépő eredetileg közel három másodper-

ces, kellemetlenül hosszú utózengési idejét jelentősen 

lecsökkentette, s ezzel érte el a terem ma is megcsodálható 

tiszta hangzását. Mivel a mély hangok erőteljesebben fedik 

el a magasabbakat, mint fordított esetben, ezért az alacsony 

frekvenciák túlzott jelenléte sötét, zavaros hangzást 

eredményez – olyan mintha a mély hangok „rátelepedné-

nek” a zenére. Ám teljes lecsillapításuk – ami egyébként nem 

is lehetséges  – egy más problémát vetne fel, hiszen ezáltal 

megszűnne a hangzás melegsége, teltsége. A termek 

alacsonyfrekvenciás viselkedése tehát egyaránt lehet 

a zavarosan sötét, illetve a telt, de mégis világos hangzás 

forrása.

Haydn a kismartoni teremre írott szimfóniáit egészen kis 

létszámú, 16 fős zenekarokkal mutatta be, melyek összeté-

tele mai felfogásunk szerint inkább kamara-zenekarnak 

tekinthető: 6 hegedű, 1 brácsa, 2 cselló és 2 bőgő alkotta 

a vonóskart, melyhez 2 oboa, 1 fagott és 2 kürt csatlakozott.  

E kis együttes mégis szépen kitöltötte a teret, annak ellené-

re, hogy jó ideig Európa legnagyobb zenei célú terme volt. 

Ez részben annak köszönhető, hogy a terem a térfogatához 

képest keskeny, ezért a hallgatósághoz közeli oldalfalakról 

beérkező visszaverődések sokat segítettek egy átütő 

hangbenyomás, a kellemes teremérzet kialakulásában, 

másrészt a viszonylag hosszú utózengési időből eredő 

teremerősítés révén egy nagyon olvadékony, telt hangzás 

jött létre, amelyre Haydn biztosan alapozhatott.

Eszterháza

Pompakedvelő Miklós herceg Eszterházán a korabeli Magyar 

Királyság egyik leggyönyörűbb kastélyát építtette meg, 

többek között egy operaházzal és egy bábszínházzal. Sajnos 

a kastély zeneterme nem éppen a nagyobb együttesek 

akusztikai igényei szerint épült – ami érthető, hiszen az erre 

vonatkozó igények tudományos lefektetése még 200 évig 

váratott magára, bár ennek ellenére alapvető tapasztalatok 

már rendelkezésre álltak. Haydn munkásságában ez volt 

a következő terem, mely szinte mindenben az előző 

ellenkezője. Kis légtere (1530 m3) és rövid utózengési ideje 

(T=1,2s) inkább kamarazenei hangzást eredményezett; úgy is 

mondhatjuk, hogy a terem nem nagyon segítette egy 

magvasabb hangzás kialakulását.  Ezért az erre a teremre 

írott szimfóniáit 18, 22, majd 29 fős zenekarral mutatta be, 

melyekben 7, 11, illetve 23 fő képviselte a vonóskart. 

A vonós karban mindössze 2 brácsa volt, s ezért is érdemel 

figyelmet a következő utasítása: „…kérem, hogy a brácsaszó-

lamot mindvégig ketten játsszák, mert egyes esetekben 

a középszólamnak jobban kell hallatszania, mint a felsőnek. 

Valamennyi kompozíciómban megfigyelhető, hogy amaz 

ritkán megy együtt a basszussal…” Klarinétokat, trombitákat 

itt sem alkalmazott (a kis teremben még a korabeli natúr- 

trombiták is túlságosan hangosak lettek volna). Hogy a 

szimfóniák szempontjából előnytelen akusztika milyen 

kötöttséget jelentett számára, azt jelzi, hogy ide írott műveit 

később esetenként trombitával és üstdobbal egészítette ki, 

ha azokat más, akusztikailag kedvezőbb helyszínen, vagy 

szabadtéren adták elő. Különösen a korábbi kismartoni 
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terem szép hangzásának ismeretében nem csoda, hogy 

Esterházy Miklós 1790-ben bekövetkezett halála után Haydn 

könnyedén otthagyta Eszterházát, bár távozásában kétség-

telenül az játszotta a legfőbb szerepet, hogy új gazdája 

a zenét teljesen leépítette, s Haydnt elhatározásában még 

az sem tartotta vissza, hogy további javadalmazását ennek 

ellenére garantálta.

Az első londoni terem: Hanover  Square Rooms

Johann Peter Salomon – Henrik porosz herceg korábbi 

hegedűse, egyben a kor egyik kiváló zenei „menedzsere” – 

beszélte rá a kezdetben erősen vonakodó Haydnt egy 

londoni utazásra. Még Mozart is megpróbálta eltántorítani a 

külföldi utazástól, mondván: „Papa! Ön semmiféle nagyvilági 

nevelésben nem részesült és túl kevés nyelvet beszél”. 

Mindezek ellenére Haydn és Salomon 1791 első napjaiban 

már Londonban volt, s márciusra Salomon már megszer-

vezte az első bérleti hangversenyt, amelyen Haydn szemé-

lyesen vezényelt. Egyben ez volt londoni munkásságának 

első helyszíne: a Hanover Square Rooms, mely híres, 

jelentős koncerthelyszín volt ugyan, ám 1875 köbméterével 

nem sokkal volt nagyobb, mint a korábbi terem Eszterházán. 

Rövid, alig 1 másodpercnyi utózengési ideje tiszta, áttetsző 

hangzást eredményezett, ugyanakkor a fortissimók nagyon 

hatásosak voltak – részben a kis légtér, részben pedig annak 

következtében, hogy Haydn itt már 25 fős vonóskarral 35 fős 

zenekart alkalmazott. 

Szimfóniáiban itt jelentek meg a kettőzött fafúvósok, s 

általánossá vált a két trombita. Hogy a viszonylag kis terem 

hangzása mégis áttetsző volt, abban nagy szerepe lehetett 

a gyenge basszus-visszaadásnak, ami azon is lemérhető, 

hogy zenekarában a korábbi két bőgő helyett itt már négyet 

írt elő, s a korábbi egyetlen fagott helyett a két fagott is 

megjelenik.  Egyébként Haydn fagottal kapcsolatos egyik 

érdekes véleményét már 1768-ban így fogalmazza meg: 

„… Szerintem ugyanis többet ér egy csellóból, fagottból és 

bőgőből álló háromtagú basszus-együttes, mint hat bőgő 

és három cselló együttese, mert bizonyos menetek így 

határozottabban érvényesülnek…”

A mélyvonósok megszólaltatása és a fagott

Egy kis kitérőként említsük meg, hogy a fent idézett  

gondolatok nagyon mély hangszer-akusztikai háttérrel 

rendelkeznek. Ugyanis amikor a 20. század utolsó  

évtizedeiben a méréstechnika már olyan magas szintre 

fejlődött, hogy lehetővé vált a zenei hangok időbeli  

lefolyásának és finom struktúrájának műszeres elemzése, 

akkor a különböző hangszereket ebből a szempontból 

vizsgálva derült fény arra, hogy valójában mi történik 

a hangok megszólalási pillanataiban, illetve az azt követő 

10 ms-ok alatt: vagyis a teljes csendből hogyan épülnek fel  

a hangok. Akusztikai szempontból ez azt jelenti, hogy 

a hang indításakor megszólaló alaphanghoz viszonyítva 

a felhangok milyen késéssel szólalnak meg. Minél inkább 

késnek, a karaktert annál lágyabbnak ítéljük, illetve fordított 

esetben: ha a felhangok is azonnal kialakulnak, akkor 

a hangot határozottnak érezzük. A felépülési idők tehát 

függnek a megszólaltatás módjától, illetve az egyes  

hangszerekre is jellemzőek. A mérések kimutatták, hogy 

a mélyvonósok megszólalása (különösen arco játék esetén) 

viszonylag lassú: olykor 100 ms (tehát egy tized másodperc) 

is eltelik addig, amíg a hang a megszólaltatás után  

teljesen felépül, azaz elnyeri végleges frekvencia-össze-

tételét, ezzel szemben a fagott igen gyors felépülésű, 

hangindítása kifejezetten határozott. A fenti, fagottra 

vonatkozó idézet: „mert bizonyos menetek így határo-

zottabban érvényesülnek” megállapításának tehát ez az 

akusztikai háttere. 

Megjegyzendő, hogy már a barokkban is bevett szokás volt 

a fagott-cselló unisono, s gyakran a mai vonószenekarok is 

„erősítik” a basszust egy fagottal, ami valójában nem annyira 

erősítést, mint inkább a basszus pregnánsabb megszólalását 

szolgálja, amire az idézetben Haydn is utalt. (Egyébként 

a hangok kezdeti szakaszának jelenségeit összefoglalóan 

tranziensnek nevezzük, ami minden rezgő rendszer – és 

sajnos a hangszóróknak is – az emberi hangérzékelés 

szempontjából fontos tulajdonsága. Csak amíg a hangsze-

rek esetében előnyös, karakter-meghatározó szerepük van, 

addig a hangszórókat tekintve ez is oka lehet annak, hogy 

még az azonos minőségi kategóriát képviselő típusok között 

is nagy különbségek vannak.)   

Mai füllel a Hannover terem száraz hangzása már nagyon 

idegen lenne, de akkor ez a „nyers közelség” megnyerte 

a közönség tetszését. Pl. 1793-ban egy berlini zenei lap 

tudósítója szerint a terem hangzása „mindenek felett állóan 

gyönyörű”. Emellett Haydn munkásságában itt fordult elő 

először, hogy vonósnégyeseit nem az előkelőségek 

„kamara- akusztikájára”, hanem kifejezetten hangverseny-

teremre írta, mert míg korábban az említett művek inkább 

intim karaktert mutatnak, az ide írottak már szinte zenekari 

hangzással rendelkeznek. 
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King’s Theatre

Haydn utolsó, Londoni szimfóniáit a King’s Theatre koncert-

termében mutatta be.  

Egy 4550 m3-es, akkori mértékkel mérve nagy teremben 

– bár mind mérete, mind 1,55 másodperces  közepes 

utózengése még így is valamivel alulmaradta a kismartoni 

termet. Az ide komponált szimfóniái már inkább a hangzás 

teljességét, sőt az akkori hangzási viszonyokhoz mérten 

szinte annak monumentalitását idézik fel a hallgatóban, s ezt 

a célt szolgálta a szokatlanul nagy, 55-59 fős zenekara is, 

melyben 39 fős volt a vonóskar. A korabeli kritika nem 

fukarkodott az elismerő jelzőkkel, amikor a hangzással 

kapcsolatosan „a kozmikus egység hatalmas terét”  

emlegette. (A kritikusok szóvirágai már akkor is az ég és a 

föld között lebegtek...) A terem zengésének hatása műveinek 

hirtelen dinamikaváltásaiban is megfigyelhető, amikor pl. 

a koronás  fortissimók után egy-egy ütem szünetet találunk, 

hogy az azokat követő halkabb részek már a lecsengés után 

szólaljanak meg.

Természetesen nem vonható kétségbe, hogy pl. a szim-

fóniák és egyéb előadások hangszerösszeállítását más 

tényezők is befolyásolták, hiszen a bécsi klasszikusok 

idejében a zenekari létszámok folyamatosan növekedtek. 

1750 és 1850 között a vonósok létszáma kb. megnégyszere-

ződött, ám ebben a folyamatban az akusztikai körülmények 

hatása is teljes bizonyossággal kimutatható. A zenekari 

létszám folyamatos növekedését illetően tekintsünk el 

Stamitz viszonylag „hatalmas”, 1756-ban alapított zenekará-

tól Mannheimben, melynek 30 fős vonóskara akkor még 

kivételnek számított; nem is szólva a 4-4 fuvoláról, illetve  

kürtről, valamint a 12 trombitáról.

Kismarton vs. London

A kismartoni és a nagyobbik londoni terem akusztikai 

szempontból rokonoknak tekinthe-

tők, s mégis – lényegében ugyanazt 

az akusztikát – Haydn egészen 

másképp alkalmazza. Kismartonban 

azt aknázza ki, hogy egy viszonylag 

nagy, zengő teremben hogyan 

lehet egy egészen kis együttessel 

elérni a megkívánt zenekari összha-

tást, Londonban egy szinte hasonló 

akusztikai közegben (de egy 

szélesebb teremben) már egy 

nagyon markáns, határozott, 

erőteljes hangzást valósít meg. 

Haydn munkássága is bizonyítja, 

hogy korábban a zeneszerzők nem 

egy „általános”, hanem egy konkrét 

helyszínre írták műveiket. Arról is 

tudunk, hogy egy-egy mű megren-

deléskor még vissza is kérdeztek: 

mekkora a zenekar és mekkora a terem. Az már a ritka 

kivétel, amikor nem a szerző alkalmazkodott a teremhez, 

hanem a termet építette olyanná, amely megfelelt hangzási 

elképzeléseinek, mint azt Wagner Bayreuthban tette. 

Bár írásunkban nem foglalkozunk az alkalmazott zenekari 

ülésrendekkel, mégis érdemes felidéznünk egy „Salomon-

koncert” korbeli adatok alapján készült pódium-

elrendezését. Az együttes csembaló (vagy fortepiano) 

melletti irányítása még a barokkot idézi, ám az 1. és 2. 

hegedűszólam ültetése már a klasszikus mannheimi-bécsi 

ülésrend szerinti, s a fagottok és a mélyvonósok sem 

a csembaló mellett foglalnak helyet. Figyelmet érdemel 

továbbá, hogy az utóbbiakat a pódium mindkét oldalán 

megtalálhatjuk, hogy a „közeli” basszus minél nagyobb 

területe segítse az intonációt. A szólisták (mint legtöbbször 

napjainkban is) a zenekar előtt állnak, ám a kórus – két 

csoportra széthúzódva - ugyancsak itt helyezkedik el, hiszen 

akkor még nem épültek a későbbi termekre jellemző, 

zenekar mögötti kóruspódiumok. Az ábrán egy mind 

akusztikai, mind zenei szempontból nagyon átgondolt 

ülésrendet láthatunk.  

A két londoni terem sajnos már nincs meg, ám itt a köze-

lünkben mind Kismartonban, mind Eszterházán ma is 

megcsodálhatjuk azt az akusztikai környezetet, melynek 

remekművek sokaságát köszönhetjük. E helyszíneken 

valóban érdemes felidézni a korabeli hangzásvilágot, ám 

valljuk be, hogy a hallgató számára a „hely szellemének” 

kisugárzása, s hogy e falak között egykor Haydn irányította 

zenekarát, minden hangzási kérdésnél jelentősebb.
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Haydn londoni (Salomon) koncertjeinek korabeli leírások alapján készült elrendezési rekonstrukciója. 
(Világos kitöltéssel a vonóskar, fekete kitöltéssel a fúvósok.)
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A szólisták részére fenntArtott pódium-terület


