
A kamarazenei felvételekről 
– 2. rész

Előző írásunkban a házi- és kamarazene történetéből szemezgettünk,  
felvillantva e műfajok néhány epizódját, az alábbiakban pedig a kamarazene 

tipikus helyszíneit mutatjuk be, a korai zenetermektől kiindulva egészen 
 a mai kamaratermekig.

Ujházy László
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17GRAMOFON

A barokk és a klasszika kamara-

zenéjének jellemző akusztikai környe-

zete a tehetősebb polgárok, előkelő-

ségek „zenetermei” voltak. E termek 

kb. 400-1000 m3 térfogatukkal, a 

bennük levő kárpittal, függönyökkel 

és ebből eredően rövid, 1 másodperc 

körüli utózengésükkel jó előre 

megszabták e műfaj bensőséges, 

csillapított hangzását s a korlátozott 

számú hallgatóság révén az esemény 

zártkörű, családias hangulatát. E zene 

többek között akkor lépett ki intimitá-

sából, amikor Haydn vonósnégyesei 

már hangversenyteremben szólaltak 

meg, s e sort folytatta, amikor 

1800-ban Lipcsében a Gewandhaus 

zenekar tagjaiból alakult Gewandhaus 

Quartett is az ottani hangverseny-

teremben tartotta koncertjeit. Ezzel a 

kamarazene kereskedelmi árucikké 

vált – hiszen belépődíj ellenében bárki 

hallgathatta –, emellett az egyre 

nagyobb technikai kihívást jelentő 

kamaraművek megkívánták a képzett 

előadókat, tehát megteremtődött a 

koncertáló kamarazene. Ehhez 

azonban megfelelő akusztikai környe-

zetre, azaz kamaratermekre volt 

szükség.

Az „ideális zeneterem” 

Thomas Mace zeneszerző, zenepe-

dagógus és hangszerépítő 1676-ban 

fektette le az ideális zeneteremre 

vonatkozó ajánlását, ami méretét 

és elrendezését illetően valójában 

kamaraterem volt. Ez érthető, hiszen 

abban az időben mai fogalmaink 

szerint szinte minden zene kamarazene volt, kis létszámú 

énekes-hangszeres együttesekkel, melyek sokkal inkább 

saját kedvtelésükből zenéltek, mint mások szórakoztatásá-

ra. Mace lényegében a házi zenét akarta koncertszerűen 

mások által is hallhatóvá tenni. Az ajánlás szerint az épület 

központja maga a zeneterem, közepén a kottapultok 

szerepét betöltő asztallal, a muzsikusok ezt ülték körbe. 

A méretek alapján létszámuk maximálisan 7-8 fő lehetett. 

A kb. 200 főnyi hallgatóság a négy égtájnak megfelelő 

galériákon helyezkedett el, ahová a hangot – a kor techni-

kai fejlettségének megfelelően – hallókürtők továbbították. 

E kürtők mindkét végükön jól megtermett tölcsérekkel 

rendelkeztek, az egyik összegyűjtötte, a másik pedig 

kisugározta a hangot. Mivel a kürtő mindkét irányban 

működött, ha a terem megépül, akkor ez a közönségtől 

teljes csöndet kívánt volna, hogy zajongásukat a tölcsérek 

ne „zúdítsák” az előadók nyakába. Ám Mace ajánlása soha 

nem épült meg, de – anélkül, hogy belekerült volna 

a teremakusztikai köztudatba – sok tekintetben irányt 

mutatott, hiszen az előadókat teljesen körbefogó és 

magasabbra helyezett hallgatóság gondolata az utóbbi 

évtizedekben épült termeknél ismét felmerült, és néhány 

esetben meg is valósult.

Napjaink kamaratermei

Mai felfogásunk szerint a kamaratermekkel kapcsolatos 

főbb igények a következők: a terem mérete ne lépje túl 

a néhány ezer köbmétert, hogy a teljes hallgatóság számára 

megvalósulhasson a kis előadó-hallgató távolság.  
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18 GRAMOFON

Ennek további csökkentése szempontjából előnyös, ha 

a közönség minél nagyobb szögben, esetleg teljesen 

körbefogja a pódiumot. Ezzel a leghalkabb együttesek és 

hangszerek (lant, klavikord) is betöltik a termet, hangszínük 

sehol sem matt, s a lármás utcákról betérő hallgatónak 

sincsen „hangerőéhsége”. (A túlságosan nagy hangverseny-

termeket gyakran éri az a kritika, mely szerint a közönség 

és az előadó nagyon mereven szétválasztott, továbbá 

a halkabb előadók nem mindenütt hallhatók, a pódiumtól 

távolabb pedig már megváltozik a hangszínezet és a dina-

mika.) 

A terem utózengési ideje ne haladja meg az 1-1,5 s-ot, ami 

feltétele az intim, közvetlen hangzásnak. Ez kissé szigorú 

követelmény, hiszen napjaink hangzásideálja már kedveli 

a nagyobb térérzetet, a hangok zengőbb megszólalását, 

s példák bizonyítják, hogy egy Bach-szólóhegedű vagy 

-csellómű egy templomban milyen gyönyörűen szólal meg 

(elismerve persze, hogy ezzel a hangulat már inkább az 

ünnepélyesség felé mutat). A szemléleti változást jól jelzik 

a következő adatok: az 1970-es években a kamaratermekre 

vonatkozó szakirodalom1 még határozottan az 1000 m3-es 

térfogatot és az 1 s körüli utózengési időt tartotta a meg-

felelőnek, míg egy 2003-ban megjelent munkában japán 

kutatók vizsgálatai alapján ennél nagyobb értékeket 

találunk. Hiszen csak Tokyoban öt olyan kamaraterem van, 

mely az 5000 m3-t is eléri, igaz kirívó példaként. Berlinben 

a Filharmónia Kamaraterme 11 000 m3-es, 1,8 s-os közepes 

utózengési idővel. (Ilyen értelemben a mi Zeneakadémiánk 

Nagyterme is kamaraterem lenne.) Mindezek a kamarazene 

fogalmának kiterjesztését is jelzik.

A zongoratermek 

A hangversenytermek történetét bemutató akusztikai 

szakirodalomban az 1800-as évek derekának termeiről 

nem találunk adatokat. Ennek háttere, hogy ebben az 

időben nem épültek híres termek, sőt az általános véleke-

désben még bizonyos elfordulás is kialakult a hangverseny-

termek szerepét illetően, (mint mondták: „visszafogják a 

zene szárnyalását”), továbbá divatba jöttek a monumentális 

koncertek, olykor ipari környezetben, 1000 főnyi közre-

működővel előadott Messiás, Évszakok és Teremtés 

oratóriumok megszólaltatásával. Ezért is jelentősek 

a zongora hihetetlen fejlődésének és népszerűségének 

köszönhetően a zongoragyárak által létesített bemutató-

termek, melyek hangversenyteremként továbbvitték 

a korábbi házi zenehallgatás intim, családias légkörét. 

Az újabb és újabb zongoratechnikai újítások és a közre-

működő művészek személye – mint pl. Liszt Ferencé –  

pedig tovább növelte e termek jelentőségét.

A bécsi Andreas Streicher zongorakészítő kezdetben a saját 

házában rendezett zongorás matinékat, majd később 

kamaratermet épített. 1830-ban Párizsban a Pleyel és Erard 

cég szalonjaiban rendeztek koncerteket, majd 1839-ben 
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19GRAMOFON

épült meg az a híres Pleyel Terem, melyben Anton  

Rubinstein, César Frank és a 10 éves csodagyerek Camille 

Saint-Saëns debütált. (Ez a terem nem azonos azzal az 

ugyancsak Párizsban 1927-ben épült, rossz akusztikájú 

Pleyel Teremmel, mely csakhamar a tűz martaléka lett.) 

A Steinway&Sons cég 1866-ban New Yorkban nyitotta meg 

a Steinway Hallt, 1872-ben pedig Hans von Bülow egy 

zongoraesttel avatta fel Bécsben a Bösendorfer Hallt, 

melynek egyébként híresen jó volt az akusztikája.  

A Blüthner Lipcsében nyitott termet, a Bechstein pedig 

Londonban nyitotta meg a Bechstein Hallt. Bár e termek 

elsősorban az adott cég zongoráinak reklámozását  

szolgálták, emellett azonban más hangszeres művek, pl. 

Beethoven-vonósnégyesek is megszólaltak falaik között.

A nagy termek árnyékában

Amikor a 19. század második felében elindult a nagy 

hangversenytermek építése, többnyire mindegyik mellett 

egy kisebb kamaraterem is létesült, vagyis kettévált egy-

mástól a hangverseny- és a kamaraterem. 1870-ben nyílt 

meg Bécsben a Musikverein nagyterme, s ezzel kezdetét 

vette az ún. cipősdoboztermek építése. E kissé furcsa 

megjelölés azt jelenti, hogy az így épült termek méretará-

nyai egy cipősdoboz méretarányainak felelnek meg, s a 

tapasztalatok, majd később a geometriai teremhangtannal3 

kapcsolatos vizsgálatok szerint e termek akusztikai tulaj-

donságai valóban nagyon kedvezőek. A Musikverein 

nagyterme pl. annyira kitűnő, hogy a mai napig összeha-

sonlítási alapul szolgál a hangversenytermeket illetően. 

Ugyanott egy – ugyancsak pompás kialakítású – kisterem 

is épült, s e kettő közötti különbséget jól jelzik az alábbi 

térfogat-, illetve maximális közönséglétszám-adatok: 

nagyterem: 14 600 m3, 1680 fő; kisterem: 3390 m3, 604 fő. 

(Az utóbbi egy évforduló kapcsán a Brahms Terem elneve-

zést kapta.)

1884-ben nyílt meg Lipcsében az új Gewandhaus, a bécsi 

teremmel azonos építészeti koncepció szerint. A régi – 

még Mendelssohn nevével fémjelzett – terem ugyanis 

bővítés ellenére ekkor már kicsinek bizonyult, s bár az új 

terem a város másik részén épült, az ekkor már történetinek 

számító Gewandhaus elnevezést mégis megtartotta. Sőt, 

olyannyira tisztelték a régi termet, hogy az új mellett, a régi 

pontos másolataként épült egy kamaraterem, megőrizve 

így az eredeti Gewandhaust. Jellemző a változásokra, hogy 

az a terem, amely korábban még szimfonikus zenekarokat 

fogadott be, a 19. század végéhez közeledve már csak 

kamaraterem volt. A termek egykori adatai: nagyterem: 

10 600 m3, 1560 fő; kisterem 2100 m3, 640 fő. (A múlt idő 

sajnos azért is indokolt, mert ezt a gyönyörű termet 

1944-ben egy légitámadás annyira lerombolta, hogy 

újjáépítésére már nem volt lehetőség. Azóta Lipcsében 

felépült a „legújabb” Gewandhaus ugyancsak kitűnő 

akusztikájú hangversenyterme.)

Zürichben 1895-ben nyílt meg a Tonhalle (11 400 m3, 

1546 fő,), melynek kisterme 3234 m3-es, és 610 fős befoga-

dóképességű.

Látható, hogy ebbe a sorba milyen jól illeszkedik – s 

egyben a hazai korszerű gondolkodást is bizonyítja – Buda-

pesten a Zeneakadémia nagy- és kisterme.

A sort folytatva: 1963-ban nyílt meg Berlinben a Filharmónia 

nagyterme (24 500 m3, 2218 fő), majd 1987-ben a Fil har-

mónia már említett kamaraterme. E két terem azért is 

érdemel említést, mert itt 20. századi szinten valósult meg 
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20 GRAMOFON

Thomas Mace 1676-ben felvázolt „zene a középpontban” – 

gondolata, ugyanis a közönség mindkét teremben körbe-

fogja a pódiumot.4 A kamaraterem esetében a tervezők a 

reneszánsz és barokk zenéjére jellemző többkórusosságra is 

gondoltak, tehát arra, hogy az egyes kórusok a hallgatóság 

körül jól elhelyezhetők legyenek. Erre az igényre sajnos sok 

új terem tervezésekor egyáltalán nem gondolnak.

Két új terem 

Az újonnan épült kamaratermek egyik említést érdemlő 

példája a Boulez Terem Berlinben. Az egykori operai 

díszletraktárból Barenboim inspirációjára átépített kamara-

teremben a pódium alaprajzi megoldása elliptikus.  

Ám mivel ez a forma a fókuszpontok energiagyűjtő hatása 

következtében akusztikai szempontból nem lenne szeren-

csés, ezért az eredeti terem kedvező – már korábban is 

említett – cipősdobozformáját megtartva a pódium körül 

csak a közönség helyezkedik el elliptikusan5.  

(Elvileg a köralakú elrendezés lenne a leg kedvezőbb, ám 

belső építészeti szempontból a kissé unalmas kör helyett 

az elegánsabb és mozgalmasabb ellipszist választották.) 

A változtatható elrendezésben kitűnően megvalósítható, 

hogy ne legyen szakadék a közönség és az előadó között, 

továbbá a rend kívül meleg hangzás következtében 21. 

századi környezetben is teljesül a kamarazene eredeti intim 

hangulata. 

2004-ben nyitotta meg kapuit a Fazioli zongoragyár mellett 

az azonos nevű koncertterem, ami egy sok tekintetben 

ideális kamaraterem. Nézőtere alaphelyzetben 200 fő 

bef ogadására alkalmas, tehát mai szemmel is megteremti 

a családias zenehallgatás feltételeit. Pódiumának akusztikai 

tulajdonságai hangelnyelő, hangvisszaverő, illetve hang-
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terelő panelekkel szabályozhatók a mindenkori előadók, 

hangszer-összeállítások igényei szerint. Nézőtere lépcsőze-

tesen emelkedő, mégpedig annyira meredeken, hogy 

a hangszerek hangját minden egyes hallgató zavartalanul 

(azaz az előtte ülők takaró hatása nélkül) érzékelheti. 

Nyilvánvaló, hogy a terem elsődleges célja a Fazioli-zongo-

rák bemutatása, de emellett a jelentős koncerthelyszín 

szerepét is betölti, hasonlóan a nagy előd-zongoragyárak 

írásunkban említett célkitűzéseihez.

Budapest 

Fővárosunkban – méltóan a főváros zenei életéhez – több 

kitűnő kamaraterem is található. Ezek közül legfiatalabb 

a Budapest Music Center hangversenyterme, amelynek 

hangversenyteremként és zenei stúdióként is jelentős, 

nemcsak akusztikai, hanem elektroakusztikai szempontból 

is igényesen kialakított terme széles műfaji skálán fogadja 

be a kamarazenei együtteseket, természetesen a jazzt is 

beleértve. Funkcióját tekintve a terem több tekintetben 

összevethető a párizsi IRCAM termével, csak míg utóbbi 

egy száraz, meglehetősen technokrata környezet, addig 

a BMC kifejezetten humánus, szemnek is kellemes benyo-

mást kelt. Említendő továbbá a Zeneakadémia Solti Terme, 

a Pesti Vigadó hangversenyterme, a Magyar Rádió 

Márványt erme, a Nádor Terem, a Zenetudományi Intézet 

Bartók Terme és az Óbudai Társaskör, melyek történeti- 

műemléki értékük révén is ideális környezetet biztosítanak a 

kisebb létszámú együttesek megszólaltatásához, a meghitt 

kamarahangulat megteremtéséhez. 

A vázlatos felsorolás is bizonyítja, hogy ahogyan a szakrális 

környezetek évszázadok óta őrzik a szakrális zene eredeti 

akusztikumát, úgy a kamaratermek többsége is felidézi 

a hallgató számára e műfaj eredeti akusztikai-lélektani 

benyomását, hangulatát. Természetesen a tradíció  

és a korszerűség közötti egyensúly megteremtése  

a tervezőktől és hangversenyszervezőktől mindenkor 

gondos mérlegelést kíván. És ugyanezt a mérlegelést 

kívánják korunk kamarazenei felvételei is. Következő 

írásunkban – visszatérve a hangfelvételek esztétikai 

kérdéseihez – erről olvashatnak.

1 Dr. Ing. Jürgen Meyer: Akustik und musikalische Aufführungspraxis, Frankfurt am 
Main, 1972.

2 Leo Beranek: Music, Acoustic, and Architecture, New York, 2004. 
3 A geometriai teremhangtan a termek akusztikai viszonyait tisztán azok alaprajzi, 

metszeti kialakítása alapján vizsgálja (pl. teremarányok, párhuzamos, homorú, 
domború falfelületek, stb.).

4 Ez az elrendezés felveti azt a kérdést, hogy valójában van-e a pódiumon elhelyezkedő 
együttesnek sugárzási (vagy akár vizuális) főiránya. Hiszen a pódiumültetések 
többé-kevésbé mindenkor figyelembe veszik a hangszerek sugárzási főirányát. De egy 
ilyen körkörös közönség elhelyezésnél mit hall pl. a zongorából az a hallgató, aki a 
zongora felnyitott teteje mögött foglal helyet? Mennyezeti hangvetőkkel a hangutak a 
teremben szétszórhatók ugyan, de akkor már a hallgató nem a hangszer közvetlen 
hangját érzékeli. Ezt a problémát az akusztikai szakirodalom is megemlíti.

5 Az ellipszis vagy ovális alaprajzú termek – minden akusztikai bizonytalanságuk 
ellenére – olykor a zeneszerzőket is rabul ejtik. Ditters von Dittersdorf önéletírásában 
megemlít egy Breslau melletti ovális termet, melynek akusztikáját igen jónak találta. 
Feltehetően a fókuszpontok energiakoncentráló hatása nyerte meg tetszését, s persze 
jó helyen hallgatta a zenét. A fókuszpontból kívül rekedteknek feltehetően nem ez volt 
a véleményük.
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