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18. rész: A zenei historizmus 
 és a hangfelvétel – VIII. (befejező) 

közlemény

Előző számunkban néhány konkrét hangfelvétel megemlítésével mutattuk be,  
hogy a blockflöte és a fortepiano szerepeltetése hogyan változtatja meg a megszokott, 

szabványos diamikaarányokat. Az alábbiakban ugyanezt a continuo szempontjából  
vizsgáljuk meg, majd – mintegy a sorozat lezárásaként – összefoglaljuk, hogy a stúdióbeli 

utómunka miben jelentett segítséget a historizmus kibontakozásakor.

Ujházy László

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke: 
a hangfelvétel-esztétika
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A csembaló-continuo hangzásaránya

A csembaló elsődleges szerepe a korabeli előadások eseté-

ben a hangzás „egybentartása” volt, nem véletlen, hogy 

gyakran az együtteseket is a csembaló (később fortepiano) 

mellől irányították. Nemcsak hangzási, hanem tényleges 

központja volt az együttesnek: zenekar-ábrázolásokon is 

megfigyelhető az az ülésrend, melynél az előadók  

a csembalót ülik körbe1. Hogy ily módon mennyit érzékelt 

a hallgatóság e hangszerből, az eléggé kérdéses – főként 

a nagyobb termekben. Sorozatunk egyik előző írásának 

Haydn korabeli ülésrendvázlata alapján is nehezen  

képzelhető el, hogy e viszonylag nagy együttesen a halk 

csembaló vagy fortepiano hangja egyáltalán áttört.  

(Hangmérnöki pályám során néha elő fordult, hogy hasonló 

esetben a csembalót kihangosítottuk, de ezekre az esetekre 

nem szívesen emlékezem.) Hang felvételi szempontból 

ez egy olyan felfogást is sugallhat, hogy a csembaló első-

sorban nem a hallgatónak, hanem – mintegy az együttes 

belügyeként – az előadóknak szól, így nem is szükséges, 

hogy a felvételen markánsan megjelenjen: elegendő,  

ha jelenlétét éppen csak sejtetjük. Ugyanakkor éppen 

a historikus előadásokra jellemző díszítéspraxis hívta fel 

a figyelmet arra, hogy milyen hatásosan „öltöztetik fel” 

a hangzást a csembaló szólamában alkalmazott díszítések, 

amelyek mintegy válaszként szólalnak meg a többi szólam 

díszítéseire, vagy egy-egy átkötő futammal teszik mozgal-

masabbá az előadást. E felfogás értelmében a csembaló 

a felvételen sem maradhat rejtve a hallgató elől, s ennek 

egyik csúcsát jelenti, amikor az 5. Brandenburgi versenyben 

a csembaló – váratlanul kiemelkedve a „szolgai” continuo-

szerepből – szólisztikus hangszerré lép elő. E dilemmából is 

következően az elmúlt évtizedek barokk hangfelvételeit hall-

gatva meglehetősen változatos képtárul elénk, ugyanis 

a csembaló erőteljes beágyazottságtól meglehetősen 

markáns megjelenéséig szinte minden megfigyelhető. 

S ettől nem független, hogy közben maga a hangszer 

is jelentősen megváltozott: a masszív építésű (olykor  

a zongorákhoz hasonlóan öntöttvas-keretes) romantikus 

hangszereket felváltották a könnyebb építésű kópiahang-

szerek. Az előbbiek spektrumában inkább a pengetési zajok 

domináltak, ezért is volt gúnynevük a „Singer” csembaló, 

utalva a régi varrógépek zörgő hangjára. (Egynémely régi 

felvételen ezek a hangszerek olyan benyomást keltenek, 

mintha minden akkord megszólaltatásakor valaki tüsszentett 

volna az együttesben.) A kópiahangszerek – az eredetiekhez 

hasonlóan – a pengetési zajokhoz viszonyítva lényegesen 

több harmonikus rezgést tartalmaznak, s ennek, valamint 

hosszabb kicsengésüknek és gyönyörű hangszínüknek 

köszönhetően sokkal világosabb a hangmagasság-érzetük, 

éneklőbb a karakterük. Érdemesebbek tehát arra, hogy ne 

a hangkép hátterében bújjanak meg.

Összességében elmondható, hogy a historikus felvételek 

hangképében a csembalónak nem túl markánsan, de 

mindenkor jól érzékelhetően jelen kell lennie.  

Hangját a hallgatónak úgy kell hallania, ahogyan a korabeli 

együttesek tagjai – és a kis termekben feltehetőleg  

a hallgatóság – érzékelte.

Az elmondottak a continuóban alkalmazott orgona és lant 

(vagy theorba) hangzásarányaira is érvényesek, bár e három 

hangszert az együttes nem egyforma mértékben fedi. (A 

legkönnyebben a halk lantok kerülhetnek takarásba, ám a 

megfelelő mikrofontechnika ezen segíthet.) Több együttes 

akár egy concertón belül is vegyesen alkalmazza e hang-

szereket, ami ugyancsak megfelel a korabeli gyakorlatnak, 

hiszen olyan csembaló-orgona kombinációkat is építettek, 

melyek a két hangszert egyetlen hangszertestben tartal-

mazták. (Manapság e két hangszert általában úgy helyezik 

el, hogy a váltást megkönnyítendő a két billentyűsor egy-

mással derékszöget zárjon be.) A hangfelvételeken, ahol e 

hangszerek optimális hangzásaránya könnyen beállítható, 

jól megfigyelhető, hogy a hangzás egészét hogyan befolyá-

solja az alkalmazott continuohangszer: a csembaló fényes-

sé, az orgona és a lant inkább selymesen lággyá teszi a 

karaktert. Különösen szép a lantok alkalmazása, hiszen a 

csembalóval és az orgonával szemben hangjuk gazdagon 

árnyalható, s ezáltal jól illeszkednek az együttesekbe, 

érzékenyen követve annak dinamikai változásait. A lant a 

continuo szempontjából is a historizmus egyik nyertese, 

mert míg korábban szinte kivétel nélkül a csembaló töltötte 

be e szerepet – sőt e hangszer filmekben, hangjátékokban a 

„régiesség” egyik hangzó szimbóluma volt –, addig a lantok 

és főként a theorbák jelenléte mind a hangversenyeken, 

mind pedig a felvételeken üde színfoltot jelentve ma már 

általánosnak tekinthető.

A blockflöte, a fortepiano, valamint a lant – és általánosság-

ban a halkabb historikus hangszerek együttesbeli arányai – 

arra is felhívják a figyelmet, hogy milyen szép, ha egy  

hangszer hangja éppen csak érzékelhető, egyáltalán nem 

emelkedik ki a hangképből, ám jelenléte mégis egyértelmű. 

A festészetből is sok példát ismerünk a látszólag rejtett 

szépségekre, gondoljunk például Monet gyönyörű kikötői 

festményeinek vagy Rouen sorozatának sejtelmes kontúrjai-

ra. S ezzel eljutunk Mahler 7. szimfóniájának mandolinjához, 

mely a második, „Szerenád” tételben csupán csak sejteti 

az éj titokzatos hangulatát.

Szintezési kérdések

A hangzásarányok nemcsak az egyes tételeken belül, 

hanem a tételek, műsorszámok között is fontos kérdést 

jelentenek. Amikor a végső mastereléskor beállítják az egyes 

részletek hangosságszintjét, ezzel többek között azt is 

elősegítik, hogy a lemez folyamatos hallgatásakor ne  

érzékeljünk az egyes számok között zenei szempontból is 

indokolatlan hangerő-aránytalanságokat. Sajnos azonban 

egyes kiadványokon ennek olyan túlhajtott megoldása is 
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megfigyelhető, amikor a hangosságot – különböző,  

kifejezetten erre a célra tervezett automatikus áramkörökkel 

– annyira kiegyenlítik, hogy az eredmény már ellentétessé 

válik a zenével. Ilyenkor minden jól hallható ugyan,  

(autórádiózáshoz kifejezetten kedvező), ám a hangosabb 

gyors tételek és a visszafogottabb lassú tételek között 

elmosódnak a különbségek, a lemez dinamikai (és ezzel 

zenei) szempontból egysíkúvá válik. A maximális szintig 

kivezérelt klavikord- vagy lantlemezek esetén is minden-

képpen csökkenteni kell a lejátszási hangerősséget, hogy 

a hangszerek megtartsák eredeti karakterüket.

A különböző hangosságú hangszerek (és tételek) közötti 

ízléses kiegyenlítésre egy szép példa Karosi Bálint 2016-ban 

készült A fúga művészete-lemeze, mely – annak ellenére, 

hogy az album 2. korongján a klavikord orgona és csembaló 

társaságában szólal meg, – a körültekintő szintezés révén is 

szép, igényes kiadvány.

Mai zenekar – historikus hangzásarányok 

A szimfonikus zenekarokban a klasszika óta végbement 

hangzásarány-változások a hangmérnökök számára is 

gondot okozhatnak: például, ha a mai markánsabb vonós-

karok nehezen engednek utat egy fafúvós szólamnak, vagy 

a rezek aránytalanul uralják a hangképet. A hangfelvételek 

esetén a mikrofon- és keveréstechnika ezen még segíthet 

ugyan, ám koncerteken más megoldás alkalmazandó.  

Solti György így ír erről Emlékeim című könyvében:

„Én a XIX. és a korai XX. század örökségén nőttem fel, mely 

szerint a XVIII. század zenéjét teljes vonósapparátussal 

(tizenhat első hegedű és így tovább) kell játszani – ez a 

gyakorlat még jóval a II. világháború után is érvényben volt. 

Minden más megoldást én szentségtörésnek gondoltam 

volna, azt a képtelen álláspontot védtem, hogy egy kisebb 

vonósapparátus „nem szólna” egy nagy előadóteremben. 

Hosszú évek tapasztalatai alapján rájöttem, hogy ez bizony 

egyáltalán nem igaz. Hogyan egyenlíthetik ki a fúvósok 

a vonósok túlsúlyát? Meg kell duplázni a fúvósok számát, 

vagy pedig csökkenteni kell a vonósokét – végül meg

találtam a kézenfekvő megoldást: kevesebb vonós is elég.”

Más esetekben a mai modern és korabeli hangszerek 

együttes alkalmazása is szóba jöhet. Példaként idézzük fel 

a Budapesti Fesztiválzenekar Beethoven-felvételét, melyen 

a 4. szimfóniában natúr rézfúvókat hallhatunk. A kísérő-

füzetben Fischer Iván ezt röviden azzal indokolja, hogy 

a zene így „jobban szól”. E kifejezés természetesen egyaránt 

vonatkozik a hangszínekre és a hangzásarányokra.

A vágások szerepe

A historizmus megjelenésekor a modern építésű hangszerek  

már magas szinten tették lehetővé azt az intonációs  

pontosságot, amit a közönség (és főként a kritika) elvárt. 

Mindez legjobban a fafúvósokon mérhető le: a 19-20. 

századi hangszerépítés számos, korábban ismeretlen 

automatikát, segédfogást hozott létre. Egy barokk vagy 

klasszikus fafúvóson még látványban is a hangszer sárgás- 

barnás színű anyaga dominál, míg a maiakon sokkal inkább 

az ezüstösen csillogó billentyűk halmaza. Játéktechnikai 

szempontból talán még nagyobb a különbség egy natúr 

és egy mai rézfúvós között. Mivel a historizmus elővette a 

korabeli hangszereket – pontosabban inkább azok kópiáit –, 

a jelenkor intonációs tulajdonságait is meg kellett terem-

tenie. Ennek egyik összetevője a megfelelő színvonalú 

hangszerépítés, a másik pedig a zeneművészek évekig tartó 

gyakorlása volt, s az eredmény magáért beszél. Ám főként 

az átmeneti korszakban, amikor a művészek még csak 

ízlelgették a régi hangszereket, nagy jelentősége volt 

a hangfelvételnek. 

Ez olyannyira igaz, hogy a reneszánsz és a barokk hangszeres 

zenéjét megszólaltató együtteseket itthon és külföldön is 

elsősorban hangfelvétel-, nem pedig koncertegyüttesekként 

tartották számon. Mivel főként a korai fúvós kópiahang-

szerek intonációs biztonsága nem volt még azonos  

a későbbi hangszerekével, ennek a vélekedésnek volt 

is némi alapja. A felvételek alkalmával ugyanis volt idő 

a meg kívánt intonációs pontosság eléréséhez,  

s az utómunka során a vágások is sokat segítettek, hogy  

a végső hangzás meg feleljen a szükséges igényeknek.  

Még az olyan neves együttesek, mint a barokk zenét kora-

beli hang szereken játszó – írásainkban már többször 

említett – Bécsi Concentus Musicus is először csak  

lemezeket készített, mielőtt kilépett a hangversenypódiumra. 

(A Bécsi Szimfonikusokból 1953-ban történt kiválásukat 

követően számtalan nagysikerű stúdiófelvételt készítettek, s 
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csak jóval később döntöttek a rendszeres koncertéletben 

történő részvételükről. E korszak egyik szép hangzó emléke 

az 1974-es Holland Fesztiválon adott hangversenyük élő 

felvétele, melynek lemezborítója is jelzi a nagy váltást: 

Concentus Musicus in Concert.)

A vágásokkal kapcsolatban eddig elmondottak a javító 

vágások csoportjába tartoznak, melyek célja tehát, hogy 

a felvételek ne tartalmazzanak olyan „szeplőket”, melyek 

azok ismételt hallgatásakor a hallgatót kizökkentik a hallgatás 

folyamatából. Az előadóművészek véleménye – főleg 

kezdetben – persze megoszlott: volt, aki a vágást egyszerűen 

csalásnak tartotta, míg például az a neves zongoraművész, 

aki egy gépzongora felvételének javított változatát meg-

hallgatva ezt írta a tekercsre: „ezt én így nem tudtam volna 

lejátszani”, nyilván üdvözölte az utólagos javítás lehetőségét.

Van azonban még egy érv, amely a historizmus szempontjá-

ból a hangfelvételeket részesíti előnyben: a reneszánsz 

felvételek hangszerelési szempontból is sokkal színesebbek, 

mint a koncertek. Az egykori Camerata Hungarica. tagjaként 

is megtapasztaltam, hogy mivel mindannyian több  

hangszeren is játszottunk, (a hangszerek száma a tagok 

számának legalább háromszorosa volt), a koncerteken 

az egyes zenei blokkokon belüli hangszerváltások mindig 

nehézséget okoztak. Gondosan meg kellett terveznünk, ki 

kinek adja át a hangszert, s ha másképp nem sikerült, akkor 

a hangszerváltások alá rövid átvezető pengetős közjátékot 

kellett iktatni, nehogy a hangszercserék okozta kényszerű 

csendek a zene természetes folyamatát megszakítsák. 

A hangfelvételeken a vágások mindezt könnyedén áthidalták: 

akár egyetlen tételen belül is lehetségesek voltak a hang-

szercserék anélkül, hogy a zene folyamatossága megtörne.

Ugyanebben a témában friss példaként érdemel  

említést Csáki András lemeze, melyen a Bach lant-  

(illetve lant csembaló-) szviteket gitáron szólaltatja meg. 

A kiemelkedően szép CD kísérőfüzetében ezt olvashatjuk: 

„A nemgitáros zenehallgatónak talán nem nyilvánvaló, 

hogy a CDfelvétel lehetőségei miatt a gitár hangolását 

(különböző scordaturákkal) akár tételenként meg lehet 

változtatni. Jellemzően a dúsabb, gazdagabb akkordjáték 

miatt, de általában az eredeti lant (vagy billentyűs)  

hangzáskép leghitelesebb megtalálása kedvéért számos 

helyen éltem ezzel a lehetőséggel.”

A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy bár a hangfelvételi 

utómunka során elvégzett vágások indítéka a köztudatban 

inkább úgy él, hogy az a kész hanganyag sterilitását biztosítja 

(ami kétségtelenül fontos funkció), ám a fent említett  

lehetőségek, továbbá a tételszünet-hosszak beállítása, 

a koncertfelvételek tapsainak rövidítése (és sajnos azok 

teljes eltávolítása) ugyancsak a vágásokkal történik. Amikor  

a koncertfelvételek elejéről levágják a hangolást, vagy a 

karmestert köszöntő tapsot, a tételszünetek halk morajlását 

digitális csenddel helyettesítik, s ezzel egy olyan hang-

anyagot hoznak létre, amely se nem stúdió felvétel, se nem 

hangverseny-közvetítés – pedig sajnos ez a megoldás szinte 

általános. Hol van már az az idő, amikor Nigel Kennedy  

Beethoven-koncertlemezén mindent rajtahagyott, ami 

a koncertélményt felidézi a hallgatóban (még azt is, amikor 

az első tétel után a közönség beletapsolt)!

Összefoglaló

Sorozatunk utolsó nyolc írásában a zenei historizmus 

hangtechnikai vonatkozásait mutattuk be, illetve ennek 

ürügyén olyan kérdéseket is megtárgyaltunk, melyek túl-

mutatnak a stúdiómunka keretein. Összefoglalásképpen 

most is csak azt mondhatjuk, amit a sorozat bevezetőjeként 

említettünk: a historizmus új hangszíneket, új hangzásará-

nyokat és új hangfelvételi helyszíneket honosított meg, 

színesítve ezzel mindazt, amit röviden csak zenei életnek 

nevezünk. Hogy ezek között melyik a legjelentősebb, az 

nézőpont kérdése: e sorok írója például azt tartja a legdön-

tőbbnek, hogy a zenei felvételek egyre inkább kivonultak 

a szabványos hangzású, steril stúdiókból, a felvételeken 

változatos teremérzetet létrehozva. Van azonban egy talán 

még fontosabb tényező, amely nem csupán a felvételeket 

érinti: a historizmus visszaadta az előadóművészi szabadsá-

got, amikor a művész a mű szabadabb értelmezhetősége 

révén – többek között a hangszerválasztás, az improvizáció, 

a díszítéstechnika alkalmazásával – a szerző igazi alkotótár-

sává válik.

1 Lásd a 10. oldalon található képet, mely 1775. körül keletkezett, és a 134. zsoltár 
szövegére írott kantáta próbáját ábrázolja. Jól látható a csembaló központi elhelyezése, 
valamint a csembalista mellett közvetlenül a basszuscontinuót játszó csellista (vagy 
gambás). A continuóval szemközt a három énekes szólista, mögöttük ugyan egy 
karmester (?) is vezényel egy kottatekerccsel, ám a zenészek láthatóan nem nagyon 
tekintenek rá, talán a többiek is inkább a csembalóra támaszkodnak. A kottatekerccsel 
történő vezénylés egyébként szokásos volt, kérdéses azonban, hogy az illető miért az 
énekesek mögött áll? Vagy talán ő is egy szólista, aki saját magának diktálja a tempót? 
Ugyanígy kérdéses a kép jobb szélén ülő, pipázó, söröző férfi szerepe. A csembaló 
egyébként – feltehetően az ábrázolás esztétikuma kedvéért – meglehetősen hosszú.


