
Az akusztikus művészetek mostoha
gyermeke: a hangfelvételesztétika

20. rész: A zongorafelvételekről
Előző számunkban e hangszer működésének akusztikai hátterét ismertettük, s 

most – kamarazenei sorozatunk lezárásaként – a zongorafelvételekről szólunk.  
Bár szinte valamennyi hangszer esetén indokolt lenne az akusztikai jellemzők  

és a hangfelvétel kapcsolatának elemzése, ez a zongorára kiváltképp igaz, hiszen 
működése kivételesen bonyolult és érzékeny.

Ujházy László
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A felvételek hangszíne

Egy zongorafelvétel esetén – különösen a mai hangtechnikai 

körülmények között – a hangszínezetet elsődlegesen 

a zongora hangszíne dönti el. Előző írásunkban a zongora

hang akusztikai elemzésekor egyszerűen csak a zongora 

hangszínezetéről írtunk, ám ez a kérdés elsősorban 

a hangfelvételek szempontjából ennél sokkal árnyaltabb. 

Ugyanis valamennyi hangszert tekintve megkülönböztethető 

a közeltéri és a távoltéri hangszínezet. Már a korábbiakban 

is említettük, hogy a hangszer közelében erőteljesebbek 

a hang létrehozásakor fellépő zajok, mint pl. a fafúvósok 

billentyűzajai, vonósoknál a vonó és a húr találkozásának 

dörzsölési zajai, stb. Nincs ez másképp a zongora esetében 

sem: a kalapács ütéshangjának kopogása, a tompítók 

leengedése, a rezonáns döngése a hangszer közelében 

erőteljesebb, ám attól távolodva már fokozatosan „feloldó

dik” a hangtérben, s ezért egy koncert hallgatósága 

többnyire azokat nem is érzékeli. A hangfelvételek szem

pontjából ez a kérdés azért jelentős, mert a mikrofonokat 

általában a hangszer akusztikai közelterében helyezik el. 

Olykor hallani olyan kalózfelvételeket, melyeket lelkes 

rajongók a közönség soraiban különböző zsebkészülékek

kel vettek fel, s ezeken is megfigyelhetjük azt az elmosódott 

zongorahangot, amit a távoli mikrofonok közvetítenek, 

amely persze egyáltalán nem azonos azzal, ahogyan 

a hangszert a felvétel készítője ugyanazon a helyen ülve, 

élőben hallotta. Az intelligens emberi hallás és a mikrofonok 

objektív rezgésérzékelése közötti különbség tehát közeli 

mikrofonokat igényel, így viszont azok könnyen kerülnek a 

hangforrások kétségtelenül zajosabb, nyersebb közelterébe. 

Ahogyan az egészen közel – akár a húrok fölé – helyezett 

mikrofont a sugárzás főirányában fokozatosan távolítjuk 

a hangszertől, a kezdeti nyers, kopogós hangzás ennek 

megfelelően fokozatosan lágyul, ám körvonalazottsága is 

csökken. Ily módon a zongora esetében a mikrofonok 

elhelyezésekor két ellentétes szempont között kell meg

találni az egyensúlyt. A mikrofon nem lehet annyira közel, 

hogy a hang irreálisan keménnyé, kopogóvá váljon, 

miközben nem lehet annyira távol sem, hogy éppen 

a zongora egyik fő jellemzője, a határozott hangberezgés 

elmosódjon a hangtérben. Hangsúlyoznunk kell azonban, 

hogy az ütéshangok a zongorahang természetes velejárói, 

teljes kiiktatásuk tehát értelmetlen lenne. Sőt, például 

a jazzfelvételek zongorahangjának intimitását olykor éppen 

a túl közeli mikrofonokból eredő keményebb megszólalás, 

a hang „anyagszerűsége” idézi fel a hallgatóban, hasonlóan 

a bőgő fogólapjának lefogásakor keletkező hangokhoz és a 

szaxofonba fújt levegő áramlási sustorgásához. 

Amikor a hangszer teteje fel van nyitva, a mikrofonokat 

általában a fősugárzási irányokban helyezik el, tehát 

a tompítósor meghosszabbításának vonalában, valamint 

ettől valamivel távolabb a zongora hátsó görbületénél. 

Egyes esetekben ezt a hátsó pozíciót részesítik előnyben, 

nem minden ok nélkül. Levett tető esetén a felső mikrofo

nozással nagyon szép hang nyerhető, hiszen a hangszer 

sugárzása ebben az irányban a legkiegyenlítettebb. Mivel a 

membrán kitérése felfelé és lefelé lényegében azonos (csak 

egymáshoz képest ellenfázisban1 vannak), ezért ritkán, 

különleges mikrofonokkal az alsó mikrofonozás is előfor

dul2. Ilyenkor természetesen a húrok közvetlen sugárzását 

a mikrofon nem érzékeli. A kicsire nyitott és különösen 

a csukott tetőt mint lehetőséget a hangfelvétel szempont

jából is zárjuk ki, hiszen ez a zongorahang megcsúfolása.

Az előzőkben a rezonáns döngéseit is megemlítettük, mint 

nem harmonikus jelenséget. Ezek hangfelvételi hatásával 

a szakirodalom is foglalkozik, s mérésekkel igazolják, hogy 

az alacsonyabbra, a rezonáns síkjába helyezett mikrofonok

kal mindez csökkenthető. (Elméletileg a rezonáns síkjában 

ezek a rezgések kioltások révén nem is léphetnek fel.) 

Persze egy alacsonyabbra helyezett mikrofon már kívül 

eshet a hangszer fősugárzásának kévéjéből.

A hangok kicsengése

A szakirodalom – teljes joggal – a hangok elejét, a hang 

keltette benyomást meghatározó berezgéseket vizsgálja, 

ám a hangfelvételeknél a hangok vége, tehát azok meg

szüntetése is legalább annyira fontos. Itt nem a spontán 

kicsengésről, hanem annak a jobb pedál elengedésével 

történő megszakításáról van szó. Ilyenkor ugyanis a tompí

tók visszaesnek a húrokra, s ha pl. túl kemények, akkor az 

adott hangot – kicsit a cimbalomverőhöz hasonlóan – fe

lülről megütve újra megszólaltatják. A tompító hatás eleve 

nem tökéletes, hiszen a basszushúrok rezgése nehezebben 

fékezhető le, ezen felül ha a hangot alkotó valamelyik 

rezgésnek a tompítási ponton éppen csomópontja találha

tó, akkor arra a tompító nem hatásos. Felvételeken olykor 

hallható is, hogy a pedál elengedésekor egyegy felhang 

– halkan ugyan, de gyorsan elhalva – még tovább szól.

Sztereóhatás, teremhatás

A hangszer sztereóhatását illetően elmondhatjuk, hogy 

a kezdeti „pontszerűségtől” kiindulva a későbbi felvételek 

zongorái egyre szélesebbek lettek, s napjainkban közvetlen 

hangjaik már nagy területet foglalnak el a sztereóbázisban. 

Érdekes azonban, hogy az akusztikai szakirodalom a zon

gora sugárzását szinte kivétel nélkül valamilyen homogén 

„hangáradatként” kezeli, mintha annak nem lenne belső 

struktúrája. Pedig a sztereó zongorafelvételeken jól meg

figyelhető, hogy szinte minden hang a bázis másmás 

irányában szólal meg3. A kereszthúrozás és a rezgéseknek 

a rezonánson történő keveredése miatt persze lehetetlen 

egy olyan sztereó hangkép megteremtése, melyben a 

hangok iránya következetesen megfelelne a billentyűzet 

hangjainak, így legfeljebb az egyes hangfekvések irányel
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különülése figyelhető meg. Olykor a hangfekvések hangsík

beli szétválása is létrejöhet, többnyire úgy, hogy a discantot 

közelebb ről, a mélyfekvést pedig távolabbról érzékeljük. 

Ezek nagyon szép, plasztikus felvételek, ám a végered

ményhez feltehetően teremakusztikai tényezők (pl. a 

felvételi helyszín erőteljesebb alacsonyfrekvenciás zengése) 

is hozzájárulnak.

A teremhatást illetően idővel ugyancsak sokat változott 

a felfogás. Az ötveneshatvanas évek kissé száraz, közeli 

hangzását mára már felváltotta az a szemlélet, amelynek 

megfelelően a zongorát körülvevő hangteret is megjelenítik, 

mert egy szép hangzású kamaraterem vagy történeti 

hely szín gyönyörűen „felöltözteti” a hangokat. A zongora és 

a hangtér kapcsolata tehát – ha nem is olyan erőteljes, mint 

az orgona esetében – egyáltalán nem elhanyagolható. 

Ennek persze egyik feltétele lenne, hogy a zongorafelvételek 

is otthagyják a meglehetősen semleges akusztikájú stúdió

kat, hiszen a mai globalizált zongorahangzásnak a meglehe

tősen egységes hangszerek mellett ez is az egyik okozója.

A hangfelvételeken olykor egy olyan jelenség is meg

figyelhető, hogy a mindenkori dinamikaszint függvényében 

mintha változna a zongora hangsíkja: alacsonyabb dinamika

szintek esetében a hangszert távolabbra, magasabb 

dinamikaszint esetén pedig szinte a hangképből kiemel

kedve, közelebbre lokalizáljuk. Ennek oka, hogy a magasabb 

dinamikaszintek élesebb, felhangdúsabb hangjai erőtelje

sebben irányítottak, s a távolság érzetét előidéző terem

hangokhoz képest markánsabban érik el a mikrofont. 

E jelenség sajnos megzavarhatja a térélmény folyamatossá

gát, ám olyan fizikai jelenséggel állunk szemben, amely 

legfeljebb a mikrofontávolság növelésével csökkenthető.

***

A leírtak is bizonyítják, hogy a zongora mikrofontechnikája 

egyáltalán nem egyszerűbb, mint egy teljes zenekaré, 

s számtalan technikai és művészi megfontolást igényel. 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a zongora bonyolult 

mechanikájából eredően a zongoratechnikus szakszerű 

tevékenységének talán még nagyobb szerepe van a hang

felvételek alkalmával, mint a koncertek esetén. A közelre 

helyezett mikrofon nagyon árulkodó lehet, hiszen felna

gyítja a hangszer intonációs vagy mechanikai gyengéit, a 

hang „szeplőit”. Ezért is indokolt, hogy a zongorafelvételeket 

tartalmazó CDk kísérőfüzete a hangszer technikusának 

nevét is feltüntesse. (S még egy fontos tanács: jó lenne, ha 

a behangolt, intonált zongorát a továbbiakban már nem 

tologatnák sem a pódiumon, sem a stúdióban.) 

A zongora – rövid berezgési ideje folytán – az elektro

akusztikai rendszereket is alaposan próbára teszi. Előfor

dult, hogy egy minden más műfajban jónak ítélt hangrend

szer éppen zongorafelvétel lejátszásakor bukott meg.  

Bár a hangfelvételek nem tesztelési célokra készülnek, 

a hangszóró kiválasztásakor mégis érdemes azt egy jó 

minőségű (lehetőleg LPre rögzített) zongorafelvétellel is 

megvizsgálni. Egy színes, természetes, határozott meg

szólalású zongorahang esetén nyugodt szívvel dönthetünk 

a kérdéses hangszóró mellett.

Néhány újabban megjelent zongorafelvételről

Az alábbi – nagyon vázlatos – összeállításban néhány olyan 

felvétel szerepel, melyeket a hangszer különlegessége, 

az előadás és a hangfelvételi munka magas színvonala vagy 

éppen a felvételi helyszín okán jó szívvel ajánlok meghall

gatásra. A felsorolás a lemezkiadás teljes volumenét 

tekintve nyilván korántsem teljes, emellett a válogatás 

szubjektív, ám ennyit egy cikk írójának fel kell vállalnia.

Franz Liszt: Opera and song for solo piano, Farkas Gábor 
– New York, Steinway Terem (Steinway)
A Steinwayzongorákat lehet szeretni és lehet nem szeretni, 

ám hogy ez a neves cég milyen kivételesen szép hangú 

zongorákat is tud készíteni (talán véletlenül, talán különös 

műgonddal), azt ez a lemez is bizonyítja, mely a Steinway 

Teremben készült New Yorkban, s persze a hangtechnikus 

is igényesen tette a dolgát.

Heritage of Zoltán Kodály, Balog József (Bartók zongorá-
ján) – a Zenetudományi Intézet Bartók Terme (Convention 
Classic Management)
Ha e lemez hallgatása közben egyáltalán el tudunk vonat

koztatni attól, hogy Bartók zongoráján Kodály szól hoz

zánk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy milyen szép ennek a 

zongorának a hangja, s azt a felvétel milyen finom ízléssel 

helyezi egy történeti helyszín jellegzetes hangterébe.
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Charles Gounod: Piano works, Roberto Prosseda – Fazioli 
Zongoraterem (Decca)
Az egyébként érdekes zenei csemegéket tartogató lemezen 

megcsodálhatjuk egy Faziolihangszer hangját, illetve 

az egyik korábbi írásunkban említett Fazioli Zongoratermet, 

melyben a felvétel készült. A terem kiváló adottságait 

a felvétel mindenben igazolja.

Franz Schubert: Schwanengesang, Stephan Genz, Michel 
Dalberto – Bösendorfer (APARTE)
Erről a lemezről egy korábbi számunkban már írtunk, ott 

az ének és a zongora hangsíkbeli különbségét emeltük ki. 

A lemez 8. száma azonban szólózongora (Franz Schubert: 

Klavierstück – D 946, Nr. 2), s ennek hangzásából kiderül, 

hogy a felvétel készítői a daloknál sem az ének miatt 

helyezték a zongorát távolabbi síkba, ugyanis ezt a kicsit 

sejtelmes beállítást a szólózongora esetén is alkalmazták. 

Ez a hangzás kitűnően illik e művekhez, szinte az idő 

távolából szól hozzánk a kissé barnás, romantikus 

Bösendorfer zongorahang. Nem stúdiófelvétel.

Szilasi Alex Chopin-CD-sorozata (Hungaroton)
Feltétlenül megemlítendő Szilasi Alex ChopinCDsorozata, 

melyen régi Pleyelzongorák hallhatók. Tegyük félre a 

problémát, hogy vajon Chopin hallhattae ezeket a zongo

rákat, ám kedvelte a céget, s élményszerű hangzásukat a 

felvételek kitűnően közvetítik. A sorozat egyik lemezén az 

Iparművészeti Múzeum tulajdonát képező Pleyelhangszer 

nem csupán hangjával, de külső megjelenésével is figye

lemre méltó.

Ludwig van Beethoven: Karfantázia, Bertrand Chamayou, 
Irsula Orchestra, Laurence Equilbey (Erato)
Bár nem szólóműveket hallhatunk, de az 1892ből való 

rózsafa Pleyelzongora hangja mégis figyelmet érdemel. 

A kísérőfüzetben a restaurátorok is ismertetik a hangszer 

helyreállítási munkáját.

Vukán György: Dunapalota Ragtime (Hungarian Society 
for Jazz Research)
A felvétel hangmérnöke (Bányai Jenő, egykori kedves 

rádiós kollégám) egy beszélgetésünk alkalmával a követ

kezőket mondta a felvételről: „azt a hatást akartam elérni, 

amint a századforduló korabeli, füstös pesti lokálban játszó 

zongoristát a zongorára támaszkodva, közvetlen közelről 

hallgatom”. S Vukán Györgyöt hallgatva valóban ezt 

érezzük.

Ha összehasonlítjuk a felsorolásban említett Schubert 

felvételt az utóbbi ragtimefelvétellel, megállapíthatjuk, 

hogy a hangzást mindkettő egy adott műfajhoz, egy adott 

zenei korszakhoz igazítja. Bár hangzásuk szinte a két 

beállítási szélsőséget képviseli, ám szépségük – a kitűnő 

előadások mellett – éppen ebből, a zene és a hangzás 

hangfelvételen megteremtett egységéből adódik. Márpedig 

ahhoz, hogy a zongorafelvételek kissé egyhangúan azonos 

hangzásán túllépjünk, ahhoz a készítőknek – a kétségtelenül 

továbbra is fontos szerepet betöltő stúdiók mellett – bát

rabban kellene felkutatniuk és felvállalniuk a stúdión kívüli, 

akusztikai szempontból talán nem is tervezett, de egy adott 

stílusra alkalmas, az előadót inspiráló és a zongorának 

kivételes hangzási szépséget nyújtó felvételi helyszíneket. 

Ez a csodálatos hangszer ezt a változatosságot minden

képp megérdemelné.

***

Utóbbi írásainkban bepillanthattunk a kamarazenei felvéte

lek kérdéseibe, s a következőkben egy újabb fontos 

hang technikai műfajként az operafelvételek esztétikai 

kérdéseit mutatjuk be olvasóinknak. Mivel azonban az 

operafelvételek szorosan kötődnek a hangjátékokhoz – sőt 

a legalaposabban kimunkált operafelvételek „hangjáték

szerűen” készülnek –, következő írásainkban ezzel a talán 

kissé mostohán kezelt műfajjal foglalkozunk.

 

1. Az ellenfázis itt abban nyilvánul meg, hogy míg egy adott pillanatban a membrán egy 
adott pontja éppen felfelé mozog (tehát fent sűrűsödést kelt), addig ugyanekkor alul 
ez azonos mértékű légritkulásban jelentkezik.

2. Ilyenkor pl. lehetséges a pódium síkjába simuló, lapos határfelületi mikrofonok 
alkalmazása. Előnyük, hogy csak a zongorahangot érzékelik, de érzéketlenek a 
pódiumról történő hangvisszaverődésekre, mely utóbbiak az állványos vagy 
függesztett mikrofonoknál okozhatnak nem kívánt hangszínváltozásokat.

3. Ez a jelenség főként a közelebbről mikrofonozott sztereó felvételeken figyelhető meg, 
pl. amikor a bal mikrofont a tompítósor meghosszabbításában, a jobbot pedig a hátsó 
görbületnél helyezik el. A felvétel műszeres vizsgálata azt is jelzi, hogy egyes hangok a 
két mikrofont egymáshoz képest ellenfázisban is érhetik, azaz míg pl. a bal 
mikrofonnál nyomásmaximum, addig a jobbnál nyomásminimum van. Távolabbi 
mikrofonhelyeken (vagy a nézőtér soraiban) a jelenség már jórészt „feloldódik” a 
terem akusztikájában.


