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I. Bevezetés
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I.1 Intuíció és tudatosság a hangi alkotófolyamatban

 19 éve készítettem az első nagyjátékfilmet, azóta ezeknek a filmeknek 

száma elérte a 29-et.1 Az oktatásban is eltöltöttem különböző szinteken több mint 

20 évet és mind a két területen ugyanazokat a problémákat éreztem. Minden új 

film kezdetekor kételkedem magamban, a munkám hatékonyságában. 

Megértettem és számtalanszor átéltem Szabó István útmutatását: hiába van ott a 

polcodon az Oscar-díj – vagy bármilyen más elismerés – minden egyes filmnél 

elölről – a nulláról - kell kezdeni. Az alkotónak újra és újra bizonyítania kell a 

tehetségét és szakmai tudását. Az Oscar-díj semmit sem fog megoldani helyette. 

Folyton azon gondolkodom, hogy hangmesterként, hangmérnökként miként 

tudnék kreatívabban részt venni az alkotófolyamatban? Milyen az ideális hangi 

alkotófolyamat? Egyáltalán van-e ilyen? Mi a szerepe az intuíciónak és a 

tudatosságnak? Végezetül, hogyan lehet a bennem összegyűlt tudást és 

tapasztalatot átadható formába önteni úgy, hogy  az mások számára hasznosítható 

legyen?

 
 1. sz. bejátszás: Fellini a tudatosságról 2 
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Vizsgáljuk meg a filmhang szempontjából az intuíción és az elemző, tudatos 

munkán alapuló alkotó folyamatot. Az intuitív alkotófolyamat legnagyobb előnye 

az eredetiség. Olyan kliséktől mentes megoldásokat találhatunk ki, amelyek 

egyéni módon szolgálhatják a műalkotás egészét. Az intuitív alkotófolyamat 

azonban nem tervezhető precízen és valószínűleg jövendölhetünk olyan 

helyzeteket is, amelyeket nem sikerül megfelelően megoldani. A művészi hatás 

többnyire csak próbálgatás útján tesztelhető, és ebben az esetben részben 

lemondunk a kondicionált hatásrendszer használatáról is. A tudatos 

alkotófolyamat esetén biztosítható a tervezettség, talán jobban kiszámítható, de 

előfordulhat, hogy a precizitás kevéssé engedi felszínre törni az eredetiséget. De 

vajon az alkotófolyamat szempontjából az intuició és a tudatosság kontinuumán 

hol találhatjuk meg az ideális állapotot, egyáltalán lehet-e ilyen állapotról 

beszélni? És persze az sem lényegtelen kérdés, különösen a tanítást figyelembe 

véve, miként érhető el ez az ideális állapot?

A hangmester oktatás legnagyobb dilemmái: Miként mérhető a tehetség? Hogyan 

lehet kiválasztani, gondozni a tehetséges hallgatókat? Egyáltalán hogyan kell 

tanítani a hangmester szakmát, mit kell tanítani?

Központi kérdés, hogy mi az, ami tanítható, melyek azok a szakmai fortélyok, 

amelyek átadhatók, és hol kezdődik a tehetség és az intuíció szerepe, amelyek 

olyan megoldásokat  produkálnak, amelyek egyediek, különlegesek, és semmilyen 

recepttel meg nem közelíthetőek. A kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy  mi az 

a szükséges ismeretanyag, amely a tehetséges hangmester aspiráns elméjében 

megnyitja a kreatív alkotói csatornákat?

A szakmai tudás és a tehetség kapcsolatát ahhoz hasonlónak képzelem el, ahogyan 

Mérő László (2001) 3 jellemezte az akadémikus intelligencia és a kreativitás 

összefüggéseit. Mindkét emberi jellemzőre pontos, bevizsgált  mérési módszerek 

állnak a tudomány rendelkezésére, ezért egzakt adataink vannak az intelligencia és 

a kreativitás kapcsolatáról. Naivan azt gondolnánk, hogy minél intelligensebb 

valaki, annál kreatívabb is. A két emberi jellemző azonban nem jár szükségképpen 

együtt. Számtalan olyan ember van, aki az átlagnál jóval magasabb teljesítményt 

nyújt az intelligencia tesztekben, akár 140 IQ pont feletti értékeket is képes elérni, 
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de a kreativitás teszteken szinte megbukik. És a fordítottja is érvényes, vizsgáltak 

olyan személyeket is, akik nagyon alacsony 100 IQ pont alatti intelligencia 

értékeket értek el, a kreativitás tesztekben mégis brillíroztak. A szélső értékeken 

kívül azonban a nagy átlagra igaz volt az az összefüggés, hogy az akadémikus 

intelligencia fejlesztésével némileg javult  a kreativitás. Az analógiában az 

akadémikus intelligencia a tanítható szakmai ismeretanyagnak felel meg, a 

kreativitás pedig a tehetségnek.

Mérő László eredményei számomra azt  üzenik, hogy egy megfelelően 

összeállított és jól strukturált tananyag megfelelő alapot biztosít a tehetséges 

hallgatók számára, hogy saját útjukra lépjenek, és képesek legyenek kreatív, 

egyedi megoldásokkal előállni. Más megközelítésben azt mondhatjuk, hogy egy 

szakmai feladat magas szintű művészi megoldásához – véleményem szerint – két 

tényezőnek kell jelen lennie: egyrészt jól megalapozott szakmai tudásra, másrészt 

alkotói kreativitásra van szükség.

I.2 Bevezető gondolatok egy készülő, átfogó hangmester 

tankönyvhöz

Meggyőződésem, hogy  a hangmester szakma tanítható, persze a taníthatóság 

fontos feltétele a tehetség. Korábban a hangmérnök – hangmester képzésnek 

Magyarországon nem voltak hagyományai. Elsősorban mérnöki végzettségű 

hangmesterek – a szó szoros értelmében vett  hang-mérnökök – tevékenykedtek a 

szakmában. Bár már a 30-as évek elejétől készültek magyar nyelvű filmek, sokáig 

elsősorban a technikai kihívásoknak kellett  megfelelni, így  inkább a műszaki 

végzettség volt  a fontosabb, a munka kreatív része háttérbe szorult. Ennek okai 

részben abban keresendők, hogy a technikai lehetőségek erősen korlátosak voltak, 

de bizonyára közrejátszott ebben az oktatás hiánya is. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1995-ben indult a hangmester képzés. 

Az első osztályban Peller Károly látta el a vezető tanári funkciókat, irányultsága 

szerint nagyon alapos elméleti képzésben, és emellett praktikus gyakorlati 

oktatásban is részesültek a hallgatók. Az elmélet és a gyakorlat azonban nem 
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találkozott egymással. Az órákon elsajátított elméleti villamosságtan ismereteket 

(matematika alapok nélkül), képleteket, számításokat a hangmester hallgatók a 

napi gyakorlatban nem tudták hasznosítani, a munkák folyamán pedig nem olyan 

típusú problémákkal szembesültek, amelyek kapcsán visszanyúlhattak volna az 

elmélethez. Az osztályt végül Dr Erdélyi Gábor vezette el a diplomáig, aki akkor 

már jelentős tapasztalattal rendelkezett a filmes hallgatók hangi oktatásában.

A következő osztályoknál az oktatás strukturális átszervezése fokozatosan abba az 

irányba mozdult  el, hogy az elméleti anyag közvetlenül kapcsolódjék a 

hangmesteri munka gyakorlatához, hogy minden érintett területről, társművészeti 

és társtudományi ágazatból olyan tudást nyújtsunk a hallgatók számára, amelyet 

segítségül hívhatnak a hangi feladatok megoldásában. 

Idén – 2013 májusában – felvételiztettük a negyedik osztályt – és az oktatási 

anyag továbbra is folyamatos átalakulásban van. A hangmester osztályok tanárai 

2011 óta tudatosan, tervszerűen dolgoznak a hangmester képzés rendszerének 

átalakításán. 4

2006 óta veszek részt a hangmesterek oktatásában. Az oktatás során a hallgatók 

részéről sokszor fogalmazódott meg igény különböző filmes tankönyvek 

létrejöttére, mivel néhány  jegyzetet leszámítva szinte alig van magyar nyelven 

elérhető hangszakmai oktatási anyag. A technikai és technológiai ismeretekről Dr 

Erdélyi Gábor készített előadás jegyzetet (Hangismeretek jegyzet) 5 és a Film és 

TV alkotók kézikönyve 6 is tartalmaz egy  hangos fejezetet, valamint 

rendelkezésünkre áll Ujházy  László A hangfelvétel művészete 7  és a Csiszár János 

által írott Hangtechnika jegyzet8 is.

Régóta tervezem, hogy a művészi alkotófolyamat aspektusából készítek egy 

minden részletre kiterjedő tankönyvet. Az elmúlt két évben felépítettem a 

tankönyv vázlatát, megszerkesztettem a tartalomjegyzékét 9  és megírtam számos 

fejezetét is. Az már most  is látható, hogy több száz oldalas könyv van készülőben. 
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A hangmester szakma számos társművészeti és társtudományi ágazattal áll 

kapcsolatban, mint pl. a dramaturgia, vizualitás, zene, mérnöki tudományok, stb. 

Az első három osztály oktatási struktúrájából levont tapasztalatok alapján az 

kristályosodott ki, hogy az ismeretanyagot egyfajta alkalmazott művészeti ág 

aspektusból kell megközelíteni ahhoz, hogy praktikus és jól használható 

tudásanyagot adjunk át. Minden társágazatból azokat a részeket kell kiemelnünk 

és olyan mélységben, amelyek szorosan és gyakorlati szempontból 

alkalmazhatóan kapcsolódnak a hangmesteri alkotó munkához. A zene területéről 

például egy hangmesternek pontosan ismernie kell az egyes hangszerek 

jellemzőit, de nem feltétlenül szükséges az, hogy művészi szinten megszólaltasson 

egy hegedűt. Akusztikából ismernie kell a zárt terek akusztikáját, de nem kell 

tudnia azt, hogy bizonyos akusztikus hatás milyen építészeti megoldásokkal 

hozható létre. A tankönyv írásának folyamatában minden társágazatot ebből a 

szempontból vizsgálok meg. A mérlegelésnél saját hangmérnöki és hangmester 

tanári tapasztalataimra, valamint a kollegák hasznos tanácsaira, és a végső 

felhasználók, illetve a célközönség – vagyis a hallgatók hozzászólásaira 

támaszkodom.

A készülő tankönyvvel kapcsolatosan a formai sajátosságokat is újra kellett 

gondolnom. Az az elhatározás fogalmazódott meg bennem, hogy a hangmester 

tankönyv nem hagyományos, nyomtatott könyv lesz, hanem interaktív, 

multimédiás, mintegy weboldalként működő elektronikus jegyzet, amely e-book 

formában terjeszthető. A döntésemet számos körülmény indokolja. Egyrészt saját 

tapasztalatom, mely szerint egy filmes szakkönyvet olvasva nagyon nehézkes a 

filmtárban vagy az interneten visszakeresni a könyvben, írott  formában közölt 

hivatkozásokat, a voltaképpeni lényeget, azokat a példákat, amelyekről a szöveg 

konkrétan szól. Nagyon széttördeli az olvasást, az előrehaladást, ha 

bekezdésenként le kell tenni a könyvet, és az interneten rákeresni a példára. Nem 

is beszélve arról, hogy az interneten nem pontosan az a részlet található meg, 

amire a szerző hivatkozik, hanem többnyire a teljes film, ezért az adott jelenetet 

még külön ki kell keresni a 90-100 perces anyagból, s nem sokkal jobb a helyzet a 

DVD mellékletek esetén sem. Másrészt figyelembe kell vennünk a generációs 

változásokat is. A mai huszonéves korosztály képregényeken, audiovizuális 

programokon és az interneten nőtt  fel. A robbanásszerűen fejlődő médiatechnika 
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hatására elképesztő és szédítő az audiovizuális dömping. Mindez pszichológiai 

szempontból is megváltoztatta a tanulás menetét és a tudás tárolását. A Gutenberg 

galaxisban élő és tanuló ember egyfajta lineáris és verbális tudásra tett szert a 

különböző szintű iskolákban. A lineáris tudáson azt értem, hogy  a tudásanyag 

többnyire egy gondolati szálra, egy  logikai vonalra felfűzött ismeretanyagként 

volt rögzíthető és előhívható. A homo interneticus azonban kiemelten tehetséges a 

verbális és az audio-vizuális információ integrálásában. Az ábrák, illusztrációk, 

képekben megjelenő történetek információit képes a másodpercek törtrésze alatt 

verbális információvá alakítani. Egyes összefüggéseket könnyebben megért ábrák 

alapján, mint  leírt szövegekből. A hangi – képi információkat ugyanúgy képes 

összerakni, ahogyan a homo gutenbergicus a szavakat mondattá alakítani. A 

linearitás helyett önálló, de mégis egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő 

modulokban gondolkodik. A mai  hallgatók szívesebben, nagyobb kedvvel és 

jóval hatékonyabban értenek meg, dolgoznak fel illusztrált multimediális 

információ tömeget, mint egy lineáris szöveget. Ezért úgy döntöttem, hogy a 

készülő tankönyvben a hivatkozások – a különböző hangi és képi bejátszások, 

példák – a szöveg mellett  azonnal elérhetők lesznek, hogy minden példa 

különösebb keresés nélkül megtekinthető, meghallgatható legyen. Minden említett 

filmrészletet az adott hosszban be fogok szerkeszteni a szövegbe. A filmpéldák 

döntő többsége játékfilmekből származik, ahol lehetett, ott igyekeztem magyar 

vonatkozású bejátszásokat választani.

Tervezek továbbá egy speciális részt ebben az e-tankönyvben, ez pedig egy 

virtuális forgatás anyaga. Már évek óta használom az oktatásban ennek bizonyos 

részleteit, és úgy érzem, hogy ez is jól hasznosul a hallgatók filmhang oktatása 

során. Arról van szó, hogy egy elkészült magyar játékfilm teljes anyagát 

megőriztem, a rendezői koncepciótól a forgatókönyvön és a musztereken át, 

egészen a projekt végleges hangkeverésének állapotáig. Így pl. a hallgatók a 

gyártási tervnek megfelelő anyagokból készülnek egy virtuális forgatási napra, 

ahol a felvett próbákkal és felvételekkel szimuláljuk az adott forgatási nap 

történéseit. Minden egyes lépésnél a hallgatóknak valós problémákat kell 

megoldaniuk, véleményezniük. Mire végig érünk a film készítés teljes 

folyamatán, nagyjából egy  teljes játékfilm tudása és tapasztalata halmozódhat fel a 

figyelmes hallgatóban.
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I.3 Ki, illetve kik készítik a filmhangokat, kiknek készül a 

tankönyv?

A hangi feladatok elvégzésére specializálódott alkotó szakemberek elnevezésére a 

magyar nyelvben három szavunk van: hangmérnök, hangmester és hangművész. 

De mi a különbség Hangmérnök, Hangmester illetve Hangművész között?

Az angolszász gyakorlat szerint a hangmérnök egy technikai munkatárs, akinek az 

a feladata, hogy az adott film hangja megfeleljen a vonatkozó ipari előírásoknak, 

pl. megfelelő legyen a dialóg általános szintje, dinamikája, valamint hangszíne, 

érthetősége, minősége, aránya a többi hang viszonylatában. A dialógusokon kívül 

természetesen a film egyéb hangjaira, hangosságára, minőségére, dinamikájára, 

valamint sok más egyéb fizikai jellemzőjére is vonatkoznak az írott és íratlan 

szabályok, amelyekhez a hangmérnök hozzáigazítja a készülő film hangját.

Az amerikai rendszerben van aki egész életében csak zörejfelvételeket készít, míg 

mások csak a film végső hangkeverésével foglalkoznak. Külön hangvágók, hang-

dizájnerek végzik a kreatív munkát egy olyan hangi szakember vezényletével, aki 

az egész utómunkafolyamatot kézben tartja (supervising sound editor). Tehát 

minden részfeladatnak más-más specialistája van, akik szigorú felelősségi és 

hierarchikus rendszerben végzik munkájukat. Ha megnézzük egy átlag amerikai 

film stáblistáját, azt láthatjuk, hogy  a hangon legalább akkora csapat  dolgozik, 

mint a képen, a hangos szakemberek száma elérheti akár az ötvenet is.

Az európai gyakorlatban is van némi specializálódás, de ez nem olyan mértékű, 

mint az amerikai filmiparban. Ami itt  is elkülönül, az a helyszíni hangfelvétel, a 

zenefelvétel, a hangvágás és hang-dizájn, a szinkron készítés és a végső keverés.

A mi hazai rendszerünk szinte egyedülálló a világon. Nincs lényegi 

specializálódás a filmhang készítés különböző területein. A teljes hangi folyamatot 

mindössze néhány ember neve fémjelzi a stáblistán. Tradicionálisan 

“hangmérnöknek” hívjuk őket. Az oktatásban bevezettük a “hangmester” 

elnevezést, amely arra utal, hogy a filmhang készítés elmozdul a pusztán 

technikai, műszaki kivitelezéstől, és már számtalan kreatív alkalmazott művészeti 

megoldást igényel. A fiatal, egyetemünkön végzett generáció hangmesterként 
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definiálja magát. A szakmát legmagasabb szinten végző szakemberek 

elnevezésére szeretnénk bevezetni a “hangművész” elnevezést. 10

Hosszútávon a nemzetközi irányzatok, a sokrétű és nagy  mennyiségű tudás 

elengedhetetlenné teszi a specializálódást, létrehozva a „hangművészeti” 

szakmákat, megteremtve ezzel a művészet  és technika oly  fontos egyensúlyát. Az 

persze kérdés, hogy  minden szempontból jó megoldás-e a specializálódás? 

Kétségtelen előnye, hogy egy szűkebb szakterületen tevékenykedő specialista 

sokkal hatékonyabban tud dolgozni az adott munkafolyamaton, de a végeredmény 

tekintetében azért vannak kétségeim. A jelenleg hónapokat, vagy akár egy évet is 

együtt élek egy adott filmmel, ez a specializált világban biztosan nem képzelhető 

el.

I.4  A filmhang készítés vázlatos ismertetése

A filmkészítés 3 szakaszra bontható: az előkészítés (preproduction), a forgatás 

(production) és az utómunka (postproduction).

A hangmester képzés keretében olyan szakembereket képzünk, akik  kreatív 

alkotói lesznek egy  film teljes hangi világának. A hangmester az alább 

ismertetésre kerülő folyamat egészét, minden lépését végigkíséri. Nem kell 

minden hangi folyamatot  személyesen készítenie, de egyfajta supervisor-ként 

felügyelnie és koordinálnia kell mindent, ami a film hangjára hatással lehet. Csak 

ebben a konstrukcióban biztosítható a felelős munkavégzés és a megfelelő 

végeredmény. Gyakori hiba, hogy választanak egy hangfelvevőt, majd a képvágás 

befejeztével felkérnek egy  hangmérnököt a hangutómunka elkészítésére. Az 

utómunka hangmérnök ekkor szembesül az összes technikai és nem technikai 

jellegű hibával, és sajnos ebben a helyzetben már nem biztos, hogy van jó 

megoldás. Az újonnan bevezetett  oktatási struktúra reményeim szerint meghozza 

majd azt a változást, hogy a hangmestereket is már a filmötlet megszületésétől 

kezdve az alkotó stáb tagjának fogják tekinteni, nem pedig lecserélhető kiszolgáló 

személyzetnek.
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Előkészítés

Egy film elkészítéséhez már a kezdetektől szükség van hangi vízióra, mert már az 

előkészítés korai fázisában is szép számmal lehetnek a hangot befolyásoló 

művészi és technikai jellegű kérdések.

A forgatókönyv elolvasása után elkezdődhet a helyszín és a szereplő keresés. 

Mind a kettőnek vannak lényeges hangi vonatkozásai. A helyszínválasztás kellő 

körültekintés nélkül sok hiba forrása lehet, bosszúságot, sok plusz munkát, 

pénzkidobást, de főként elvtelen kompromisszumokat okozva. Az előkészítés 

korai stádiumában érdemes felvenni a kapcsolatot a rendezőn, operatőrön, és a 

gyártásvezetőn kívül az összes részlegvezetővel is, hiszen minden részleg 

munkája befolyásolhatja a hangi feladatokat, és a minőséget11.

Ezt követheti kérésre a részletes árajánlat, amely természetesen egy racionális vita 

alapja. Ezután készíthet  költségvetést a gyártásvezető, amely  ily módon a valós 

igényeket és költségeket tartalmazza. Nagyon fontos leszögezni, hogy  nincs 

“lowbudget” hang. Amíg a filmkép sok tekintetben köthet kompromisszumokat, 

mint pl. milyen technikával forgatunk, mennyi nyersanyagot használunk, mi lesz a 

végső formátum stb., addig a hang nem kínál lehetőséget minőségben és árban 

nagyon eltérő megoldások kiválasztására. Sőt, tulajdonképpen a “lowbudget” 

filmek a hang szempontjából relatíve még talán drágábbak is, mint a normál 

körülményeket biztosító produkciók munkái.

Gyakorta elmaradó lépcsőfok a teljes technikai és technológiai próba. Óriási 

kockázatot vállal az, aki ezt nem kellő precizitással hajtja végre. Minden eszközt 

ki kell próbálni, és végig kell járni a teljes technológiai folyamatot, a 

hangrögzítéstől a hangalárakáson át a képvágásig, a képvágás utáni kép- és 

hangexporttól a hangutómunkáig. Lesz-e a forgatás alatt napi muszter, és ha igen, 

akkor milyen formátumban, milyen körülmények között? Meg kell állapodni a 

hangi és a képi formátumokban, a film végső formátumában, beleértve ebbe a 

képsebességet, és a különböző forgalmazási módok igényeit is.

El kell dönteni, hogy miként történik majd a hang és a kép szinkronizálása, és 

hogy hol lesz a hangutómunka, milyen technikán, és ennek milyen egyéb 
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vonatkozásai lehetnek. Csak ha mindezt végig gondoltuk, akkor vagyunk 

felkészülve a forgatás megkezdésére. A lényeg a tervezhető, és kiszámítható 

munkavégzés.

Forgatás

Ezután kezdődhet a forgatás, ahol a legfontosabb feladat a dialógusok lehető 

legjobb minőségű rögzítése, minél sterilebb módon, így kaphatunk a nagyobb 

szabadságot a filmhang elkészítéséhez. A forgatás nem csak egy mechanikus 

hangfelvétel, hanem folyamatos együttműködés a rendezővel és a színészekkel a 

hangi feladatok művészi és technikai teljesítésében. Minden döntés 

meghozatalában érvényesíteni kell a filmi érdekeket, illetve az alternatív 

megoldások felvázolása mellett fel kell hívnunk a produkció figyelmét az 

esetleges hangi problémákra.

Ma már elvárható, hogy  a forgatott hang rögzítése sok csatornás digitális 

rögzítővel történjen. Ajánlatos a time-code 12 használata, mind a képrögzítés, 

mind a hangrögzítés tekintetében (az utóbbinál kötelező). Ha a kamerán van 

lehetőség hangrögzítésre, akkor rögzítsük oda is a kevert hangot, de ez nem váltja 

ki a soksávos hangrögzítést.

Minden esetben javasolt a hangos csapó használata, ettől eltekinteni csak nagyon 

indokolt esetben lehetséges.

Törekedni kell arra, hogy  ne legyen néma felvétel, előnyös, ha a hang alárakása 

után a képvágáskor nincs néma snitt, valamint így  biztosan nem maradunk le 

semmiről a forgatáson.

Ha lehet, akkor a rúdon használt mikrofonokon túl használjunk 

rádiómikrofonokat is, amelyeket a biztonság kedvéért külön sávokon rögzítsünk, 

így minden szereplő hangja utólag könnyebben manipulálható.

Nagyon fontos nem csak rögzíteni, hanem folyamatosan kevert hangot is 

készíteni, mert csak jó minőségű kevert hang alapján dönthető el a jelenetek 

használhatósága, nem is beszélve arról, hogy egy jó helyszíni kevert  hang a 

képvágásnál is nagy segítség.
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Lényeges feladat a folyamatos hangscript vezetése, amely  alapján egyrészt a 

hangfelvételek bármely  szegmense könnyen megtalálható, másrészt az esetleges 

hibákhoz is fűzhetünk megjegyzéseket. Minden felmerülő problémáról informálni 

kell a rendezőt, valamint  be kell íratni a scriptbe, hogy a képvágáskor az adott 

problémák mindenki számára ismertek és világosak legyenek. A hangfelvételek 

minőségét könnyen ellenőrizhetjük a napi muszterek segítségével, aki erről 

lemond, az nagy kockázatot vállal a későbbiekre nézve.

A forgatott anyagot folyamatosan duplikálni kell, és a másolatokat scripttel együtt 

leadni a gyártásvezetőnek. 

 
Utómunka

A forgatás befejeztével elkezdődik az utómunka. Az utómunka első lépése a 

képvágás (egyéb képi feladatok, trükk, fényelés, stb).

A képvágás történhet offline vagy online hangokkal,13  azt azonban el kell 

dönteni, hogy offline utómunka esetén ki és milyen módon fogja online-osítani a 

hanganyagot. Minden hangot alá kell rakni, függetlenül attól, hogy  használni 

akarjuk-e őket vagy sem. A képvágáshoz minden hangi segítséget meg kell adni. 

Minél közelebb van a vágásnál használt hang hatása a véglegeshez, annál nagyobb 

az esélye annak, hogy a képvágás véglegesíthető.

A mai technika már lehetővé teszi a vágást követő hangutómunkát, így 

megfelelő feltételek betartásával, a két folyamat akár párhuzamosan is végezhető. 

Tulajdonképpen a végleges kép kialakítása ma már egy több körös iterációs 

folyamat végeredménye. 

A képvágás befejeztével kezdődik a hangutómunka. A kép és a hang anyagot 

exportálni kell a hangutómunka stúdió részére. 35 mm-es és digitális mozi kópia 

(DCP) esetén a készülő filmet az exportálás előtt felvonásokra kell bontani.

Mindenképpen fel kell startolni a képet és a hangot is annak érdekében, hogy a 

kép és a hang szinkronitása a továbbiakban is biztosított legyen.

A hangutómunka első fázisa az eredeti hangok vágása, előkeverése. Jó esetben 

egy nézhető élvezhető hangsáv keletkezik, amelynek alapján eldönthetőek a 

további feladatok. Meg kell állapodni a szinkronizálandó részekben.
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Ha lehet, akkor le kell zörejezni  az egész filmet, mert ez hasznos az eredeti hang 

és az esetleges nemzetközi hang szempontjából is.

Ekkor veszi kezdetét – divatos szóhasználattal élve – a sound-design. Általános 

értelemben sound-design minden, ami az utómunka folyamán történik a hanggal, 

szűkebb értelemeben az adott hangdramaturgiának megfelelő hangi  kialakítás, 

mely magában foglalja a zörej és atmoszféra világ kialakítását, valamint a 

speciális hangeffektek elkészítését is.

Közben elkészítjük a dialógszinkront – ha szükséges – és a zörejszinkront, 

valamint a végleges zenéket. A filmzene szerkesztésének, elkészítésének időzítése 

egyébként sokféleképpen történhet. Előfordul, hogy már a forgatókönyv 

állapotban is szükségesek bizonyos zenék, de az is gyakori, hogy a forgatáson 

használunk zenéket. Lehetséges, hogy  a képvágás előtt elkészülnek zenék, azokra 

vágható a kép és az is gyakran előfordul, hogy  a képvágás után kezdi meg 

munkáját a film zeneszerzője. Ez mindig a választott munkamódszer kérdése, de 

az nagyon fontos, hogy a képvágás végére a zene legyen végleges.

Amikor minden szükséges hangi elem rendelkezésünkre áll, akkor érdemes 

összmusztert tartani. Itt mérhetjük le először a hangi világ hatását, valamint 

meghatározhatók az esetleges hibák és hiányosságok, továbbá felkészülhetünk a 

keverési feladatokra.

A filmhang készítés befejező fázisa a keverés. A végső keverés csak olyan helyen 

készülhet, ahol megítélhető, vagy szimulálható a fő felhasználási területnek 

megfelelő hangi környezet. Ha például mozi felhasználásra készítünk filmet, 

akkor a keverőstúdiónak is mozi körülményeket kell biztosítani. 

A keverés befejeztével megfelelő formátumban ki kell írni a filmhangot, amelyet 

összeszinkronizálnak a képpel. A kópia ellenőrzése után már csak a különböző 

egyéb kevert hangok elkészítése, esetleg a nemzetközi hang készítés 14  és az 

archiválás van hátra. Úgy kell archíválni a film teljes anyagát, hogy az 

biztonságban legyen, és szükség esetén bármikor hozzáférhető legyen a 

keveréskori állapot. Célszerű mindenről biztonsági másolatokat is készíteni.

Hazai film esetén nem árt legalább kezdetben figyelemmel kísérni a  forgalmazást 

és a vetítéseket.
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A teljes munkafolyamat alatt fontos szem előtt tartanunk, hogy minden hangi 

minőségre vonatkozó apró részletre oda kell figyelni. Bármely jelentéktelennek 

tűnő hiba alapvetően befolyásolhatja az általános értelemben vett minőséget, és 

végeredményben a film művészi összhatását. 
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II. A filmhang története
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A filmhang történettel a taníthatóságáról nagyon leegyszerűsítve azt 

mondhatnánk, hogy nevek, évszámok, találmányok és filmcímek listájából 

álló tudásanyag. Az ilyen, lexikális típusú tálaláshoz képest a készülő 

tankönyvben továbbléptem egy fokozattal. A történeti fejezethez olyan 

példákat, bejátszásokat választottam, amelyek egyrészt bemutatják az adott 

fejlődési szinten álló technika korlátait és lehetőségeit, másrészt illusztrálják 

azt is, hogyan lehet egy kreatív ötlettel túllépni a technika által megszabott 

határokon.

II.1 A kezdetek

Az alább olvasható filmhang történet bizonyos pontokon bizonyára vitatható, de 

véleményem szerint nem az a legfontosabb, hogy egy  bizonyos hangi megoldás 

mely filmben került először alkalmazásra, hanem maga a fejlődés, és annak 

lépcsőfokai jelentik a lényegi információt. 15 Csak a filmhang szempontjából 

leglényegesebb időpontokat  említem, amelyek részben technikai jellegű, részben 

filmnyelvi mérföldköveknek tekinthetők. Mint ahogy az majd látható, a 

technológiai, technikai újítások elsősorban a “közönségfilmekhez” köthetők, míg 

a filmnyelvi újítások inkább a “művész” filmekre jellemzők. A technikai 

fejlődéssel kapcsolatban két fontos folyamatot, a felvétel (hangfelvételi oldal) és a 

lejátszás (a tulajdonképeni mozi lejátszás) fejlődését egyben vizsgálom.

Az első hangfelvételt 1860-ban Edouard Leon Scott készítette a 2. sz. 

bejátszásban látható szerkezettel. A hanghullámokat egy tölcsér, egy membrán és 

egy tű segítségével egy  papírhenger palástjára karcolták. A tölcsér “összegyűjtötte 

a hanghullámokat, a membrán a levegőmolekuláknak köszönhetően rezgésbe jött, 

majd megmozgatta a hozzárögzített  tűt. A tű érintkezett a henger palástjával, 

amelyen egyenletes sebességgel forgatva olyan barázdát hozott létre, amelynek 

mélysége a hanghullámok amplitúdójának függvényében változott. Lejátszáskor a 

fordított folyamatnak köszönhetően a membrán hasonló mozgást végzett, mint a 
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felvételkor, így hasonló hangot kaptunk mint az eredeti hangesemény. Ennek a 

megoldásnak nagy jelentősége lesz később az első hangosfilm vetítéseknél.

2. sz. bejátszás: Az első hangfelvétel. 16 

 
1877. december 6.-án Thomas Alva Edison elkészíti az első fonográf felvételt. A 

fonográf a hangot egy viaszhenger palástjára rögzítette.

1880-ban Alexander Graham Bell feltalálja a gramofont. Az elv hasonló a 

fonográfhoz, csak itt nem egy henger palástjára rögzítik a hangot, hanem egy sík 

lemezre. A hanghordozó anyag kezdetben viasz volt, majd később sellak, bakelit, 

majd vinyl, de pl. a 2. világháborúban használtak erre a célra röntgen fóliákat is.

Még ugyanebben az évben Edison megbízza William Kennedy Laurie Dickson-t 

egy filmkamera megépítésével. 1892-ben Dickson el is készül a kamerával, amely 

nem csak képet, hanem párhuzamosan egy fonográf segítségével hangot is rögzít. 

1894-ben bemutatták a felvételt. Valójában ez a felvétel nem tekinthető hangos 

filmnek, hiszen a kép és a hang szinkronitása ez idő tájt még nem volt megoldott, 

de mégis fontos kísérlet a filmhang szempontjából.
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 3. sz. bejátszás: Az első “hangos” film, 1894. (Dickson) 17

1895 decemberében a Lumiere fivérek bemutatták az első olyan mozgóképet, 

amely már mozi céllal a közönség szórakoztatására készült.

A mozgókép felfedezése után nagyon hamar megjelent az igény zenei kíséretre. 

Azért, hogy ne legyenek némák a filmvetítések, kezdetben zongorakíséretet, 

később alkalmi zenekarokat használtak aláfestésül. A némafilm megjelölés 

egyébként sem túl szerencsés, mert ahogy André Bazin fogalmazott “a némafilm 

nem más, mint a hangjától megfosztott film”. 18 Ha a hangos mozit sürgető 

okokról beszélünk, akkor biztosan említést kell tennünk a technikai problémákról, 

a gép  és közönség zajról, de az igazi okok inkább a korabeli narratív műfajok 

(színház, opera, koncertek, cirkusz), valamint a zene, mint kifejezési forma 

ismeretében keresendők (hangulat, ellenpont, ritmizálás, stb.). Már ekkor is 

tudható volt, hogy egy érzékszervi csatorna kevéssé köti le a nézőt (visszalépés a 

korábbi narratív műfajokhoz képest). Megemlíthetjük a szórakoztató ipari 

megfontolásokat is. Az első vetítések nem ritkán zenés szórakozóhelyi 
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(Vaudeville), vagy cirkuszi közegben történtek, ahol rendelkezésre állt a zenekar, 

így kézenfekvő volt a zenei kíséret használata.

1904 az első hangos film bemutatásának éve, a források ezen a ponton eltérnek. 

Sokan sokféle megoldással kísérleteztek, de majdnem mindegyik a gramofon és a 

filmvetítőgép  összeházasításán alapult. Vélhetően az első ilyen berendezés a 

biophone volt, amelyet a német Oscar Mester mutatott be a St. Louis-i 

világkiállításon. A találmány  egyik hátránya az volt, hogy hangerőben erősen 

korlátozottak voltak a gramofon típusú lejátszók, lévén csak mechanikus úton, 

tölcsér segítségével növelték a hangerőt, így csak nagyon kicsi teret lehetett kellő 

hangenergiával ellátni. Gyakorlatilag a vetítőgép hangja időnként elnyomta a 

mozi hangját. A másik nehézség, hogy a kép és a hang szinkronitását nem tudták 

üzembiztosan megoldani. 1906-ban már született egy  angol találmány, amelynek 

az volt a lényege, hogy a hangot mechanikusan rögzítették a kópián, így  a kép és a 

hang szinkronitása nem okozott több problémát, de ez a módszer a sérülékenysége 

miatt nem terjedt el.

1. sz. ábra: A kinetophone 19
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Közben, természetesen, a némafilm “hangja” is folyamatosan fejlődött. A 

némafilm kezdeteitől durván 30 év állt rendelkezésre az első hangosfilm 

megjelenéséig. Ennyi idő elegendő volt arra, hogy a zene a tökélyre fejlessze 

filmnyelvi rendszerét, a teljes hangi világ megjelenítéséhez szükséges eszközeit. 

Segítette a filmben szereplő színészek karakterrajzát, dramatizálta az elhangzó 

dialógusokat, a helyszínt, megteremtette a jelenet atmoszféráját, valamint 

megjelenített minden a film szempontjából fontos zajt és neszt. Emellett, 

bevezetett, előkészített, átkötött, továbblendített, megerősített, ellenpontozott, 

módosított, lezárt és befejezett, ritmizált, értelmezett, és persze természetesen 

különböző érzelmeket keltett a nézőben (ezek a hang filmnyelvi alapfeladatai). 

Egy korabeli feljegyzés az alábbi módon kategorizálta a különböző némafilmes 

zenetípusokat:

“Katasztrófa

Ünnepélyes hangulat, a természet titkai

Éjszaka, baljós atmoszféra

Meglepetés, “mindjárt történik valami”

Szenvedélyes vád

Bacchanáliák

Varázslatok, szellemek, stb.

Felháborodás, nyugtalanság, félelem” 20

E típusok alapján a forgalmazók ajánlottak zenéket a filmek vetítéséhez. Látható, 

hogy a fő vezérlő elvet a különböző alap  érzelmek keltése jelentette. 

Természetesen igazi képi-zenei összhangról nem lehet beszélni, mert  a művek 

előadása alapvetően improvizatív jellegű volt. Arra hamar rájöttek a filmkészítők, 

hogy nem megnyugtató megoldás rábízni a film hangját egy  zongorista 

fantáziájára, emiatt később tudatosan válogattak, és készítettek különböző célú 

zenei összeállításokat filmjeikhez. A következő két filmrészlet jól jellemzi ezt a 

folyamatot. Az első bejátszás – egy  zongorával – inkább csak nagyjából követi az 

eseményeket, a fő cél a hangulatteremtés, némi ritmizálás, és hangsúly elhelyezés.
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4. sz. bejátszás: One week (rend. Buster Keaton). 21

5. sz. bejátszás: Cirkusz (rend. Charlie Chaplin).22
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A második bejátszás szinte az utolsó kis zörejig mindent hallhatóvá tesz, és 

közben még dramatizálja is a filmbeli eseményeket. Ami biztos, hogy a filmet az 

elejétől a végéig muzsikaszóval kellett kitölteni, lyuk nem maradhatott. Ennek 

máig ható következményei vannak, már ami a zenehasználatot illeti.

Már az 1910-es években elkezdtek kísérletezni a fényhangos hangrögzítési 

eljárással, elsőként Németországban. A megoldás lényege, hogy olyan jelet 

exponálunk a filmre, amely jel fényerő változása arányos a rögzítendő hang 

burkológörbéjével. A módszerre két  lehetőség kínálkozott: az egyik, hogy egy fix 

szélességű képrész átlag fényerejét  modulálják a hanghullámokkal, míg a másik 

megoldás egy fix fényerejű világos sáv szélességének modulálása volt. Az utóbbi 

megoldás terjedt el, és tulajdonképpen ma is ezt a módszert használjuk a fényhang 

rögzítésére.

A későbbiekben próbálkoztak ragasztott mágneshangos hangrögzítéssel is. 

Ennek az volt a lényege, hogy a kép  és a perforáció közé egy  vékony 

magnószalagot ragasztottak, és ezen a magnószalagon tárolták a hanginformációt. 

A hátránya hogy drága, nehézkes és sérülékeny hangrögzítési eljárás, míg előnyei 

a lényegesen jobb hangminőség, és a többcsatornás hangátvitel lehetősége. 

Legtovább a 16 mm-es kópiák esetén használták, mert a helyhiány miatt a 16 mm-

es kópia fényhang minősége nagyon gyenge volt, ráadásul csak 1 sávot lehetett 

felírni a kópiára, míg a ragasztott  mágneshangnak köszönhetően a 16 mm-es 

filmek hangja is élvezhető volt sztereóban.

1922-ben jelent meg a Tri Ergon nevezetű német találmány, amely fényerő 

modulációval rögzítette a hangot a filmen. A Tri Ergon-eljárást elsősorban híradó 

filmek készítésére használták,  1926-ben így  készült az első hangos kópia a Fox 

Film Corporation gyártásában. Tulajdonképpen ez volt – mai szóhasználattal élve 

– az első fényhangos kópia. Még ebben az évben a Warner Brothers bevezette a 

Vitaphone  eljárást, amely esetében a hanghordozó egy lemez volt. Érdekes, hogy 

már lehetett volna a filmen rögzített  hanggal is filmeket készíteni, de a Vitaphone 

eljárással mégis visszanyúltak a gyökerekhez, és a lemezes technikát fejlesztették 

tovább. Pontosan nem tudható, hogy miért az elavultabb technikát részesítették 

előnyben, de lehet, hogy szabadalmi okai voltak, vagy azon a technikai fejlettségi 

fokon ez volt a költséghatékonyabb megoldás. Időközben az elektronika jelentős 

fejlődésen ment keresztül, aminek következtében lehetőség nyílt az elektronikus 
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hangerősítés használatára, így a lemezes rögzítés nem okozott a továbbiakban 

hangerő problémákat.

A következő bejátszásban a Warner Brothers első hangosfilm bemutató anyagából 

láthatunk részletet. A film első fele bemutatja az új rendszert, a második felében 

pedig különböző zenei műfajokból láthatunk rövid részleteket.

6. sz. bejátszás: A W. B. első hangosfilm bemutatójáról. 23 

A hangrögzítés eszközei óriási helyet foglaltak el, így egyelőre csak stúdió 

felhasználásról lehetett szó. Az sem könnyítette a helyzetet, hogy a lemezes 

technika – mint mechanikus rögzítési elv – rendkívül stabil, mozgás és vibráció 

mentes környezetet igényelt. (Ha valaki rendelkezik analóg lemezjátszóval, akkor 

kipróbálhatja, hogy ha az analóg lemez hangjának rögzítése közben hangosan 

rábeszélünk a lemezre, akkor a hangunk “belekerül” a felvételbe.) Mindezeket 
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23  A W. B. első hangosfilm bemutatójáról, A dzsesszénekes, 1927. (duplalemezes extra változat) Forum 
Home Entertainment 2011.



figyelembe véve sejthetjük, hogy  nem ez a technika fogja megoldani a helyszíni 

hangfelvétel problematikáját.

1926 augusztusában bemutatták a Don Juan című filmet, amely már Vitaphone 

eljárással készült. Ebben a filmben zene és zörej is hallható a hangsávon.

7. sz. bejátszás: Don Juan, 1926. (rend. John Barrymore).24 

Az 1927-es év a nagy áttörés éve volt. Megszületett  az első, már majdnem igazi 

hangosfilm. Az eredeti forgatókönyv szerint  nem szerepeltek dialógusok a 

filmben, de Al Jolson rögtönzéseinek köszönhetően belekerültek dialógusok is a 

felvételekbe. Ezzel létrejött a beszélő film, a “talkie”. A Jazzénekes című film – 

amelyet a Warner cég készített – az új technikai vívmánytól remélte a gazdasági 

fellendülést. A film akkora siker lett, hogy a többi stúdió is követte a Warner 

példáját, és gyakorlatilag 1929-re győzött a hangosfilm.
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8. sz. bejátszás: A dzsesszénekes, 1927. (rend. Richard Fleischer).25 

Természetesen, mint minden technikai újítás esetén, kezdetben a hang is – 

szenzáció elemként működve – csekély  művészi értéket hordozott. Mindenki a 

filmművészet jövőjét féltette, volt  aki egészen szélsőséges megnyilvánulásokra 

ragadtatta magát, mint pl. Chaplin, aki kifejezetten megvetette a hangos filmet “a 

hang megöli a film szépségét”, 26 de hamarosan egyre többen felismerték a benne 

lévő lehetőségeket.

Eizenstein, Pudovkin és Alexandrov csak a kép és a hang ellenpontozás-szerű 

használatában láttak fantáziát, de Balázs Béla már 1930-ban komoly  lehetőséget 

látott a hang filmnyelvi vonatkozásaiban. 

1928-ban mutatták be az első igazi hangosfilmet a New York fényei-t. Ez a film 

már előre megírt, a  helyszínen rögzített dialógusokat is tartalmazott.

1928 végén a Disney bemutatja a Steamboat Willie című filmet, amely  már mai 

értelemben vett teljes filmhangot tartalmaz, dialógot, zenét és hangeffekteket.

1929-ben Harry Beaumont Broadway Melody című filmjében hallható az első 

zörej, amely dramaturgiailag is fontos hang: egy ajtó becsapása.
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II.2 A filmhang korai időszakának magyar vonatkozásai

Általában is elmondható, hogy minden technikai, technológiai újítás bevezetése 

jelentős késést szenved a mi régiónkban. Ez esetben szinte csoda számba megy, 

hogy az első igazi hangosfilm bemutatása után szűk három esztendővel elkészült 

az első magyar hangosfilm, 1931-ben mutatták be a Kék bálvány című filmet 

Jávor Pál főszereplésével. Sajnos elvesztek a kópiák, így mi már nem láthatjuk a 

filmet, amely egyébként sajnos bukás volt.

Még ennek az évnek az őszén elkészült  Csortos Gyula és Kabos Gyula 

főszereplésével a Hyppolit a lakáj, amely viszont óriási sikert hozott. Sokan 

tévesen azt gondolják, hogy ez volt az első hangos magyar film.

9. sz. bejátszás: Hyppolit a lakáj, 1931. (rend. Székely István). 27 

Itt meg kell említeni Lohr Ferenc nevét  (mind a két említett film hangmérnöki 

munkáit ő látta el), aki szaktudásával, szorgalmával, előrelátásával, 

elhivatottságával nagyon sokat tett a magyar hangosfilm szakma megalapításáért. 

1927-ben gépészmérnöki diplomát, majd 1964-ben az ELTE-n bölcsészdoktori 

címet szerzett.
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2. sz. ábra Lohr Ferenc 28

Pályafutása során több mint 50 filmet készített, olyan filmek hangmérnöke volt, 

mint a Hyppolit a lakáj (rend. Székely István), az Emberek a havason (rend. Szőts 

István), vagy az Oldás és kötés (rend. Jancsó Miklós). A XXVIII. Velencei 

Fesztiválon Arany  Oroszlán díjat kapott A filmhang esztétikája című munkájáért. 

Ő volt az első magyar hangmérnök. Nagyon korán felismerte a filmhang 

jelentőségét, korát jóval meghaladó problémákkal foglalkozott. Tulajdonképpen 

zsenialitását többek között abban láthatjuk, hogy  olyan világban, amikor a 

filmhang készítés leginkább csak a technikai nehézségek legyőzésével küzdött, 

amikor jelentős kihívás volt a dialógusok érthető közvetítése, és a kép, a vágás, 

valamint a színészi játék volt az uralkodó, ő már akkor olyan kérdéseket 

feszegetett, mint a filmnyelv “képi kisajátítása”, a “hangegész a filmegészben”, 
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vagy a “minőségi hangformálás és a hangmérnök szerepe”. Több írása is 

megjelent ezekben a témákban. 29

II.3  A sound-design és a térhatás megjelenése a filmhangban

A sound-design általános értelemben minden, ami a hanggal történik a 

hangutómunka folyamán. Konkrét értelemben minden olyan hangi megoldás, ami 

a kreatív hangi felhasználás irányába mutat.

Bár a filmhang-történeti krónikák nem tulajdonítanak nagy jelentőséget 

munkájának, mégis meg kell említeni Fritz Lang nevét, akinek korai filmjei  

szerintem forradalmi filmhangnyelvi újításokat, felfedezéseket hoztak. Fritz Lang 

filmjei számomra a filmhang történet okatatásának kulcsfontosságú példái. Az 

oktatási elvem az, hogy minél több kreatív példát mutatva a fogékony hallgatók 

gondolkodása ráhangolódik az egyedi megoldásokra. Hiszem azt, hogy az intuitív 

problémamegoldás példákon, analógiák bemutatásán keresztül fejleszthető. Lang 

filmjei kiválóan alkalmasak erre, mert a filmhang-nyelvi megoldások szinte steril 

hangi környezetben szólalnak meg.

A következő bejátszásban megfigyelhetjük, hogy olyan apró zörejek, mint pl. egy 

lépéshang létrehozásával nem is bajlódtak, hiszen külsőben nagyon nehéz volt a 

korabeli eszközökkel hangot venni. A leeső cserép és a guruló hordó hangját 

utólag azonban elkészítették, mert  ezeknek dramaturgiai jelentősége is van a 

jelenet és a film szempontjából. Itt láthatjuk továbbá az első robbanások egyikét, 

majd hallhatjuk, hogy műtermi körülmények között remek eredeti hangokat is 

képesek voltak rögzíteni.  A hangfelvételi eszközöket még egy teherautóra is bajos 

volt feltelepíteni, ennek egyik oka volt a méret  és a súly, a másik oka, hogy a 

Vitaphone felvételi eljárás nagyon érzékeny  volt a rezgésekre. Hangi szempontból 

a finom színészi játékra még nem volt lehetőség, mindig hangosan kellett 

beszélni, mert az akkori hangfelvevő eszközök meglehetősen érzéketlenek voltak.
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10. sz. bejátszás: Dr Mabuse végrendelete, 1933. (rend. Fritz Lang) 30

11. sz. bejátszás: Egy város keresi a gyilkost, 1931. (rend. Fritz Lang).31 
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Az iménti bejátszás az Egy város keresi a gyilkost című filmből látható. A gyilkost 

a fütty  alapján azonosíthatjuk (képen kívül is), és később egy lufiárusnak 

köszönhetően ez vezet a lebukásához. Ezzel a történet fontos része lett egy hang. 

Természetesen még sok az indokolatlan csend, és ennek a jelenetnek a dialógusai 

is szinkronizáltak, de már megjelenik egy  autóduda, amely az utcai forgalmat 

hivatott szimbolizálni.

A következő bejátszások ismét a Dr Mabuse végrendelete című filmből láthatók 

és hallhatók. A bejátszásban a film bevezető jelenetét láthatjuk, ahol a rendező egy 

nyomdagép hangjával teremt atmoszférát és feszültséget. A jelenetben egyéb 

hangok nem hallhatók, a felhasznált hang nem következik a képből, így  tanúi 

lehetünk az első olyan hangi megoldások egyikének, amelyek túlmutatnak a 

meghangosított képen.

12. sz. bejátszás: Dr Mabuse végrendelete, 1933. (rend. Fritz Lang). 32  
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Feltűnő, hogy Lang mester drasztikusan lecsökkentette a zenehasználatot. Rájött 

arra, hogy a zenének a mozgóképes felhasználás folyamán vannak bizonyos 

funkciói, de nem minden hangi funkció ellátására alkalmas. Valamint felismerte 

azt is, hogy az állandó zenehasználat olyan redundáns elemmé degradálja a 

filmzenét, amely ártalmas következményekkel jár a filmhang egészét tekintve.

A következő bejátszás korát jóval meghaladó hangi ötletet tartalmaz, amelyhez 

már nagyfokú hangi kreativitásra, zsenialitásra volt  szükség. Szinte hihetetlen, 

hogy néhány évvel a hangosfilm megjelenése után valaki ilyen sziporkázó hangi 

megoldást találjon ki. Az ajtókilincs megmozdítása indítja el a gramofont, így 

szólal meg a professzor hangja az ajtón túl, elhitetve, hogy ő tulajdonképpen a 

szobában van.

13. sz. bejátszás: Dr Mabuse végrendelete, 1933. (rend. Fritz Lang). 33

A következő bejátszásban láthatjuk talán az első hangos, autós üldözési 

jelenetek egyikét. Még arra is ügyeltek, hogy a gyorsuló autó hangját tegyék oda, 

ahol ennek jelentősége van. Ehhez már biztosan kellett külsőben is 

hangfelvételeket készíteni.
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14. sz. bejátszás: Dr Mabuse végrendelete, 1933. (rend. Fritz Lang). 34

1933-ban bemutatják a King Kong című filmet. 

 15. sz. bejátszás: King Kong, 1933. (rend. Merian C. Cooper, Ernest B. 

Schoedsack). 35
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Ezzel kezdetét veszi a hangok kreatív manipulációja a filmekben. Murray Spivak 

volt ilyeténképpen a világ első sound-designere, aki egy oroszlánüvöltést egy 

oktávval lemélyítve létrehozta King Kong hangját, hangtörténelmet írva ezzel a 

beavatkozással. Itt fordult elő a filmhang történet folyamán először, hogy egy 

létező hangot manipuláltak a kívánalmaknak megfelelően.

Ezek a filmek monó hanggal készültek, ami annyit jelent, hogy minden hang 

ugyanazon a csatornán volt tárolva, és egy hangszóróból, a vászon mögül, 

középről hallatszott a nézőtéren is. A monó rendszerű hang már kiment a divatból, 

de ma is lehet monó filmhangot készíteni, ennek azonban mindenképpen 

jelentése van a néző számára. Tarr Béla minden filmje monó hanggal készült, de 

Hajdu Szabolcs Off Hollywood című filmje is ilyen hangformátummal 

rendelkezik.

16. sz. bejátszás: Egy monó filmrészlet a Sátántangó című filmből, 1994. 

(rend. Tarr Béla).36

37

bg doktori, Hangelmélet 2013.

36 Sátántangó, 1994. (rend. Tarr Béla) Mokép



Mind a két monó filmben megfigyelhető a meglehetősen “puritán” hangi világ, 

csak a legfontosabb hangok kaptak helyet a függőleges montázsban. 37

A filmhang történet oktatása során fontosnak tartom megtárgyalni, hogy egy-egy  

technikai értelemben túlhaladott megoldás milyen jelentést hordoz egy modern 

filmben. Például az előbb említett filmek kapcsán, mit is jelent ma monó hangot 

készíteni? Mindenképpen valamifajta egyszerűséget, puritánságot, vagy esetleg 

archaizálást eredményez a monó hang használata. Ezen felül lehet egyfajta “old-

school” jelentéstartalma is, amikor a rendező szembe megy a mai trendekkel, 

technikai elvárásokkal. Lehet továbbá egy olyan tudatos felhasználási módja is, 

hogy nem akarja kizökkenteni a nézőt azzal, hogy  olyan hangi irányokat használ, 

amelyek az ehhez nem szokott néző figyelmét elvonhatják. Azokat a nézőket 

célozza meg, akiket zavar a mai filmek sokszor túlzottan magamutogatóan öncélú, 

térbeli hangi világa.

Tehát alaposan meg kell tervezni a filmhangunkat ebben a tekintetben is. A monó 

hangok kapcsán meg kell emlékeznünk még egy fontos fizikai folyamatról, ez 

pedig az elfedési jelenség.

A monó filmhangok esetén különösen nagy  jelentősége van az elfedésnek, hiszen 

minden egy irányból hallatszik, nem áll rendelkezésünkre a térbeli szeparáció 

lehetősége, mint a több csatornás rendszereknél. Ez praktikusan annyit jelent, 

hogy nincs lehetőségünk annyiféle hang egymásra halmozására a vertikális 

montázs készítésekor, mert egész egyszerűen nem lesznek érzékelhetők a hangok, 

csak egy nagy káosz keletkezik, ami inkább zavaró lesz. A fül és az agy folyton 

azzal lesz elfoglalva, hogy megfejtse mindazt, ami a kevert hangban található, 

ahelyett, hogy a művészi összhatással foglalkozna. Nem is beszélve arról, hogy az 

elfedési jelenségnek köszönhetően az egyidőben megjelenő hangok 

felismerésének a hallórendszerünkből származó fizikai korlátai is vannak. Egy 

monó hang esetén sokkal inkább élnünk kell – ahogy Biró Yvette megfogalmazta 

– a “kihagyás művészetével”, a megfelelő végeredmény érdekében. 38

Már a hangfelvétel készítés korai szakaszában megjelent a térbeli hangzásra 

vonatkozó igény. Számos kísérletet említhetnénk, ezek közül talán a leghíresebbet 
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1933-ban Leopold Stokowski  vezényletével a Bell Telephone Lab mérnökei 

végezték. Három telefonvonalon összekötöttek két koncert termet, így  a 

Philadelphia Zenekar játéka Stokowski vezényletével sztereóban volt hallható 

Washingtonban. A koncert térbelisége nem aratott sikert, annál inkább az a 

kalapálás, amelyet a philadelphiai díszletmunkások okoztak a koncert előtt. 

Mindenki meg volt győződve arról, hogy a washingtoni függöny mögött folynak a 

munkálatok, pedig a szerencsés nézők csak az első sztereó hangközvetítés élvezői 

voltak. 39 

1935-ben Alan Blumlein feltalálta a szélességmoduláción alapuló fényhang 

rögzítési eljárást, és a kor igényeinek megfelelően mindjárt 2 sáv átvitelét is 

lehetővé tevő módszert dolgozott ki. Ezzel megnyitotta az utat a moziban is a 

térhatású hang számára.

1938-ban Hollywoodban bevezették az akadémiai  átviteli karakterisztikát. Ez 

lényegében egy szűrési eljárás volt, amely elősegítette, hogy a fényhang átviteli 

csatorna által generált jelentős zaj egy  része ne terhelje a mozinézők fülét (nagyon 

egyszerűen fogalmazva ez annyit jelent, hogy  lejátszáskor jelentősen 

csökkentették a magasátvitelt, mert a keletkező zajok elsősorban itt voltak 

hallhatók). Az átviteli karakterisztikát úgy alakították ki, hogy a filmhang 

paramétereit  csak “minimális” mértékben zavarja, viszont a zaj jelentős részétől 

ily  módon sikerült  megszabadulni (2 kHz törésponti frekvencia 12 dB/oktáv 

meredekség).

 3. sz. ábra: Az akadémiai átviteli karakterisztika.40 
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1938. október 30.-án egy  élethű rádiójáték közvetítése sokkolja a világot. H. G. 

Wells, War of the Worlds című science fiction regényének rádióváltozatában 

marslakók támadják meg a földet. A rendező - Orson Welles - úgy készítette el 

rádiójátékát, mint egy valódi hírműsort, felhasználva színészeket, tömeget, 

különféle hangeffekteket a minél élethűbb hatás érdekében. Annak ellenére, hogy 

az elején elhangzott, hogy mit  is fognak hallani a rádióhallgatók, pánik tört ki, és 

Welles magyarázkodni kényszerült. Ez volt az első eset a médiatörténetben, hogy 

a hangok segítségével manipuláltak nagyszámú hallgatóságot.

17. sz. bejátszás: War of the Worlds. 1938. (rend. Orson Welles). 41 

 

1939, Mr Foley színre lép. Jack Foley  rájött, hogy nem csak eredeti hangok 

felvételével, vágásával lehet zörejeket létrehozni, hanem ezek utólag is 

felvehetők. Ez sok tekintetben lényegesen egyszerűbb, és az esetek többségében 
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jobb megoldást is eredményez, mint az eredeti zörejek használata. A Show Boat 

(rend. James Whale) című film volt első, amelyben alkalmazták ezt az eljárást. Ezt 

a munkafolyamatot  foley-recordingnak hívjuk, a közreműködő szakemberek 

angol neve foley artists (zörejművész).

A térhatású hang lehetősége már jó ideje foglalkoztatta a filmkészítőket, és amint 

ez technikailag lehetségessé vált, elkészítették az első térhatású mozit. A videón 

Walt Disney Fantasia című 1940-es filmjéből láthatunk egy rövid részletet.

 

18. sz. bejátszás: Fantasia, 1940. (rend. Joe Grant, Dick Huemer).42

Ez a film animációs film, melynek létrejötte zenei asszociációkon alapul. Az 

ember azt várná, hogy ez egy sztereó felvétel (a sztereó felvételek annak ellenére, 

hogy síkbeli sugárzásról van szó, alkalmasak térbeli megjelenítésre, de a 

térbeliség ebben az esetben nem jelenthet 360 fokos térbeli irányokat), de 

valójában a korát jóval megelőző 3+3 hangcsatornás felvételről van szó, amely 

mint azt látni fogjuk, egy “ős” surround rendszerként funkcionált  (nagyon 

hasonlatos a ma is használatos 5.1-es formátumhoz, ami teljes 360 fokos térbeli 

megjelenítést tesz lehetővé). 

41

bg doktori, Hangelmélet 2013.

42 Fantasia, 1940. (rend. Joe Grant, Dick Huemer) http://www.imdb.com/title/tt0032455/fullcredits# 
2012.

http://www.imdb.com/name/nm0335469/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0335469/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0400056/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0400056/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0335469/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0335469/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0400056/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0400056/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/title/tt0032455/fullcredits#
http://www.imdb.com/title/tt0032455/fullcredits#


Ismét meg kell említenünk Leopold Stokowski nevét, hiszen ennek a kísérletnek 

is kulcsfigurája volt. Már a felvétel is számos forradalmian új hangtechnikai 

újítást alkalmazott, mint  pl. a klikk sáv használata (segíti a zenészek ritmus 

tartását és együttjátszását), a panoráma szabályzás (intenzítás sztereó szabályzás), 

a soksávos felvétel, a rájátszásos technika stb. használata (olyan felvételi eljárás, 

amikor egyszerre csak egy  hangszert vagy hangszercsoportot rögzítenek, majd a 

következő felvételekor ezt visszajátszák és így tovább, amíg az összes hangot 

sikerül felvenni, előnye, hogy nem kell mindenkinek hibátlanul játszani egyszerre, 

mert utólag bármi javítható, hátránya viszont, hogy az együttjátszás varázsa 

nehezen pótolható). A teljes felvételi technika részletes dokumentációval 

rendelkezik.43

4. sz. ábra: Leopold Stokowsky 44

A lejátszáshoz egy talán még fantasztikusabb rendszert hoztak létre, a Fantasound 

nevű vetítési rendszert, amelyhez 2 szinkronban futó vetítőgépre volt szükség, 
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működése bizonyos tekintetben nagyon emlékeztet a mai digitális mozik 

rendszertechnikájára.

Az egyik vetítőgépről ment a kép, valamint ez a kópia rendelkezett még egy 

biztonsági monó optikai hanggal is. Ezt használták a hagyományos mozikban, 

megtartva a kompatibilitást  a régebbi rendszerekkel, valamint bármely 

szinkronizációs vagy kijátszási hiba esetén ez képezte a mozi biztonsági hangját, 

úgy mint a mai rendszerekben, hiba esetén átkapcsolták a hangrendszert a monó 

hangra.

Ezzel párhuzamosan szinkronban futott még egy vetítőgép, amelyen 4 monó 

hangcsatorna kapott helyet. Ebből 1 kontrollsáv volt, amely a hangjelek 

dinamikatartományát szabályozta (a kontrollsáv gyakorlatilag egy vezérlőjel, 

amely minden pillanatban megmondja, hogy az adott zenei résznek a relatív 

skálán milyen hangosnak kell lennie). Erre azért volt szükség, mert a fényhangos 

rögzítőket a megfelelő jel/zaj viszony érdekében a maximális jelszintig vezérelték 

ki. Akkor már léteztek feszültség vezérelt (VCA) eszközök, amelyek a 

kontrollsávval vezérelve képesek voltak a kívánalmaknak megfelelően 

automatikusan változtatni a film hangerejét. Ezek voltak az automatika jelek ősei 

is egyben. A kópián található még további 3 hangsáv is, amelyek a bal, a center és 

a jobb csatorna jelét tartalmazták. A front sugárzókon kívül hátsó sugárzókat is 

használtak, melyek jelét a front left-right-ból állították elő. Ezzel megszületett az 

első surround rendszer.

Egyébként az 1940. november 13.-i bemutatón a surround információt élő 

keveréssel állították elő Stokowski utasításai alapján, és csak az utolsó, Ave Maria 

részben alkalmazták. Így a surround hang rögtön dramaturgiai szerepet is kapott. 

Itt tapasztalhatta először a világon a moziban ülő publikum, hogy a három 

dimenziós hangnak köszönhetően milyen érzés az, ha részesei és nem csak 

szemlélői vagyunk egy filmalkotásnak.

Ha valakinek kételyei vannak abban a tekintetben, hogy miért van szükség a 

technika történet ismeretére, tanulmányozására, azoknak bátran ajánlom 

Stokowski és kollégáinak életművét, amelyben látható, hogy  korukat jóval 

megelőző ötletek és találmányok tömegével gazdagították a technika és a 

kultúrtörténetet. Ezek közül sokat még ma is használnak, vagy elmondható, hogy 

igazi jelentőségüket csak több tíz év elteltével ismerte fel a hangszakma. Ilyen pl. 
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a zajcsökkentő eljárások egyik alapja: a dinamika szabályozás, amelyhez már 

ekkor minden rendelkezésre állt. Stokowskiék kitalálták a lényeget, de Ray 

Dolby-nak még sok évre volt szüksége ahhoz, hogy  felhasználja ezeket a 

tapasztalatokat, és megalkossa az első igazi zajcsökkentő rendszert.

Biztos vagyok abban, hogy  eleink munkájának részletes tanulmányozása még 

most is sok olyan ötletet, elvet, kísérletet és tanulmányt tartalmaz, amely  újabb 

nagyszerű technikai újítások, találmányok alapja lehetne, csak foglalkozni kéne a 

múlttal is.

A sztereó felvételi technika már rendelkezésre állt, de ennek felhasználása a 

filmkészítés folyamán nem túl egyszerű feladat. Nem elegendő, hogy  a felvételi 

oldalon megoldjunk egy  problémát, hanem arra van szükség, hogy mindezt 

lejátszási oldalon (filmszínházak) is felhasználhatóvá tegyük. A sztereó mozik 

elterjedésével újabb problémára bukkantak, ez pedig a virtuális center csatorna 

kérdésköre. Ha két hangszóró hangját hallgatjuk a hangfalaktól egyforma 

távolságban ülve, akkor minden olyan hang, amely megegyezik és mind a két 

csatornából egyforma hangerővel szól, olyan érzetet kelt bennünk, mintha a 

vászon mögött középen lenne egy harmadik hangszóró (virtuális center), és a hang 

onnan érkezne. Ha azonban nem középen ülünk, akkor ez a virtuális center 

csatorna eltolódik abba az irányba, amerre elmozdultunk a középhez képest, a két 

jel intenzitás különbségének köszönhetően. A szélső mozisorokban ülve 

kifejezetten zavaró volt ez a jelenség, hiszen a vásznon történő események hangja 

nem a “látható” irányból érkezett. A megoldás csak nagyon sokára érkezett el, 

mert ez technikailag nem volt egyszerű feladat.

Mint minden technikai újításnál itt  is figyelembe kellett venni a korábbi 

rendszerek létét. Célszerű volt  lehetőség szerint olyan megoldásokat választani, 

amelyek kompatibilisek maradtak a régi rendszerekkel, így bevezetésük nem volt 

olyan költséges, hiszen a régi rendszerek némi kiegészítésekkel továbbra is 

használhatók maradtak. 

Az 50-es években inkább a képtechnika területén történtek jelentős előrelépések, 

hiszen feltalálták a Cinerama, majd a CinemaScope felvételi és vetítési eljárást, 

amely lehetővé tette a ma is népszerű szélesvásznú vetítési mód alkalmazását. 

Hangi szempontból is volt ennek jelentősége, hiszen a nagyobb  vászonméret és 

látószög miatt a nézők pontosabb iránykeverést igényeltek. 
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1953. szeptember 16-án bemutatták az első CinemaScope technikával készült 

filmet The Robe (rend. Henry  Koster) címmel, amelynek hangja 4 sávos surround 

volt, bal, center, jobb és oldalsó-hátsó csatorna (L, C, R, S). A hangot ragasztott 

mágneshangon tárolták a kópián. A ragasztott  mágneshangok bevezetésével nem 

volt szükség az akadémiai görbére, hiszen a mágneshangok jel/zaj viszonya 

lényegesen jobb volt, mint az optikai hang jel/ zaj viszonya (a magnószalag alapú 

átviteli csatorna lényegesen kevesebb zajt termelt, mint a fényhangos átvitel)

Néhány évvel később feltalálták a többszalagos vetítést. (Tulajdonképpen 

Stokowskiék is hasonlót találtak ki a két vetítőgép alkalmazásával.) Ennek az volt 

a lényege, hogy a vetítőgéppel párhuzamosan, szinkronban járattak perforált 

mágnesszalagos gépeket, amelyek csak a hangsávokat tartalmazták, így elvileg 

akárhány hangsávot lehetett  szinkronban járatni a vetített  képpel. Ennek több 

szempontból is nagy  jelentősége volt. Egyrészt valóban megnyílt  a lehetőség a 

sokcsatornás vetítési rendszerek előtt, de az utómunkában is legalább ekkora 

jelentőséggel bírt ez az újítás, hiszen a végleges keverésen a hangcsatornák 

számát csak a felhasznált  perforált  magnók száma határozta meg, így lehetőség 

nyílt igazi sokcsatornás filmhang keverésekre is. Korábban a limitált 

hangcsatorna-szám következtében előkevert hangokat kellett készíteni, 

csökkentve a felhasznált csatornaszámot, valamint nem lehetett  egy effektet 

tetszőleges hangokból összeállítani a véges csatornaszám miatt. 

1955. október 13. a Todd-AO rendszer debütálása az Oklahoma című filmmel. Ez 

a rendszer egy szélesvásznú vetítési szisztéma volt, melynek hangrendszere 6 

hangcsatornával rendelkezett. 5 hangszóró volt a vászon mögött, és egy mono 

surround csatorna körben a teremben.

1965-ben bevezették a Dolby A típusú zajcsökkentő rendszert. Ezt a megoldást 

nem csak a filmipar alkalmazta, hanem a professzionális hangstúdiók is sokat 

profitáltak belőle. Később elkészítették a drága professzionális zajcsökkentő 

rendszerek kommersz verzióit is, a Dolby B-t, és később a C típusú zajcsökkentőt.

Minden hangcélú zajcsökkentő rendszer elvi szempontból két fontos részből áll, 

egyrészt egy dinamika manipulációból (a kópián kisebb hangerő különbségek 

vannak, mert  a halk részek mellé sok zaj rakódna, lejátszáskor vissza kell álítani a 

valós hangerő viszonyokat), másrészt egy  speciális spektrális manipulációból (úgy 

változtatjuk a hangszín viszonyokat, hogy kiemelünk ott ahol sok zaj termelődik 
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az átviteli csatornában, majd lejátszáskor visszaállítjuk az eredeti hangszín 

viszonyokat, így a zaj csökken, míg az eredeti anyag nem változik). A film esetén 

meg kellett vizsgálni, hogy a filmhang átviteli csatorna hol és milyen 

zajkomponenseket termel. A spektrális tartalom azon részén, ahol a legtöbb zaj 

termelődik, egy előre meghatározott átviteli karakterisztika szerint előtorzítjuk az 

átvinni kívánt jelet  (megemeljük a zajjal leginkább terhelt spektrális tartalmat). 

Lejátszáskor természetesen vissza kell állítani a hasznos jel eredeti spektrális 

viszonyait, így viszont jelentősen csökken az átviteli csatorna által termelt zaj.

Az 1967-es Montreáli Világkiállításon bemutatták az IMAX rendszert. Az IMAX 

rendszer egy  6 csatornás, sokhangszórós hangrendszer, amely kiegészül egy nagy 

teljesítményű alacsony frekvenciás szubbasszus csatornával is, így a speciális 

hangeffektek még valószerűbbek lettek mint korábban. A szubbasszus csatorna és 

a  mély hangok jelentőségéről még ebben a fejezetben is lesz szó.

1971-ben bemutatták a Mechanikus narancs című Kubrick filmet. Ez volt az 

első film, ahol a teljes hangtechnológiai folyamatban Dolby A zajcsökkentőket 

használtak egészen a kópiára kerülő végleges keverthangig (printmaster). A film 

végső hangformátuma akadémiai monó, mivel a mozik ekkor még nem voltak 

felszerelve zajcsökkentőkkel.

19. sz. bejátszás: Mechanikus narancs (rend. Stanley Kubrick). 45
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Kubrick zseniális újító volt,  különösen a zenekezelésben voltak eredeti ötletei. 

1972-ben a Dolby  Lab bevezette az X görbét. Ez is egy  mozi átviteli 

karakterisztika szabvány, amelyet az akadémiai görbe leváltására fejlesztettek ki. 

A zajcsökkentő rendszereknek köszönhetően már nem volt szükség olyan durva 

beavatkozásra mint az akadémiai átviteli karakterisztika. 

 5. sz. ábra: Az “X” mozi-átviteli karakterisztika.46 

Még ebben az évben bemutatták A Quiet Revolution című filmet, amelynek 

kópiája is már “Dolby A” zajcsökkentő eljárással készült.

1974-ben, részben a “Dolby A” zajcsökkentő eljárásnak köszönhetően, 

elkészítették az első sztereó optikai hangot ( SVA, stereo variable audio track). 

A zajcsökkentő eljárások alkalmazása előtt nem volt értelme két optikai 

hangsávnak, mert a zajosság használhatatlanná tette volna a kópiát. Az első film, 

amelyen ezt a megoldást alkalmazták egy  korábbi film – a Stardust – egyik 

felvonásának újrakevert változata lett. De még ebben az évben két film is ezzel a 

módszerrel készült, az egyik a Kis herceg, a másik A dal ugyanaz marad című Led 

Zeppelin film volt.

Szintén ebben az évben szabadalmaztatták a “Sensurround” elnevezésű rendszert, 

amely képes volt az 5-40 Hz-es szubbasszus hangtartományt akár 110-120 dB-es 

47

bg doktori, Hangelmélet 2013.

46 Az ISO 2969 szabványban előírt X görbe karakterisztika 3 dB/oktáv meredekségű aluláteresztő szűrő 2 
KHz-es törésponti frekvenciával. Az X görbe mérésére elkezdték használni a rózsa-zaj elnevezésű 
mérőjelet. http://www.hometheaterhifi.com/volume_9_2/feature-article-curves-6-2002.html 2013.

http://www.hometheaterhifi.com/volume_9_2/feature-article-curves-6-2002.html
http://www.hometheaterhifi.com/volume_9_2/feature-article-curves-6-2002.html


hangnyomással lesugározni (a mai mozik nagytöbbsége nem képes ilyen hangok 

lesugárzására, ezen hangok nagy része már az infra hang tartományba esik, 

amelyek valójában már nem keltenek bennünk hangérzetet, de rezgések 

formájában mégis részei lesznek a filmélménynek). Olyan filmeknél alkalmazták 

ezt a módot, mint az Earthquake, Battlestar Galactica, vagy a Rollercoaster. 

Mind a 3 filmben jelentős szerepe van ezeknek a nagy hangnyomású mély 

hangoknak.

II.4 A filmhang újkora

1976-ban a Sztár születik című film volt az első Dolby Stereo film. A virtuális 

centercsatorna problematikát kiküszöbölendő, létre hozták a “Dolby Stereo” 

kódolást. (Ray  Dolby neve már néhány évvel korábban ismertté vált a “Dolby A” 

zajcsökkentő rendszer megalkotásával.) A “Dolby Stereo” rendszer lényege az 

volt, hogy megtartva a régebbi rendszerekkel való kompatibilitást  a két fényhang 

csatorna jelébe négy csatorna jelét kódolták. A korábbi sztereó rendszert 

kiegészítő center csatorna mellett bizonyos feltételekkel átvihető még egy monó 

surround csatornát is, amely hangszórói a mozi terem falán találhatók, körbevéve 

a nézőket  (Stokowski esetében már szó volt róla). Egyébként általános értelemben 

nem csak a mozihang szempontjából jelentett előrelépést a “Dolby  Stereo” 

kódolás, hanem minden olyan hangrendszernél, amely két  csatornás hanggal 

rendelkezett, hiszen akár a televíziónál, akár később a sztereó hifi rendszereknél is 

alkalmazható volt ez az eljárás.

A két  csatornás kódolás használatának szigorú feltételrendszere volt, amit be 

kellett  tartani, mert az nyilvánvaló, hogy nem lehet kompromisszumok nélkül 4  

hangcsatorna információit két csatornán átvinni. Ami a néző számára újdonság 

volt,  hogy egyrészt létrejött a hőn áhított, jól szeparált center csatorna, amely a 

mozi bármely részéből hallgatva középről szólt, másrészt a létrehozott surround 

csatorna, mintegy körbevéve a nézőket, újszerű háromdimenziós térérzetet 

nyújtott hangban a nézők számára. Óriási jelentősége volt a filmek szempontjából 

ennek az újításnak, hiszen elképesztően valószerű térélményt tudott nyújtani a 

nézők számára. A néző mintegy  résztvevője, és nem külső szemlélője lehetett az 
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eseményeknek. Abban az értelemben ez nem volt újdonság, hogy voltak korábbi 

sokcsatornás mozi-rendszerek, de ezek nem terjedtek el széles körben, inkább 

kísérleti jelleggel használták őket. Ettől a pillanattól kezdve rohamosan 

szaporodott a térhatású mozik száma szerte a világon. További lehetőséget 

kaptunk azáltal, hogy  nem mindig használtuk ezeket az adottságokat, így  a 

térérzet és a síkbeli, valamint pontbeli hangzás megfelelő alkalmazásával újabb 

hangi eszköz került a birtokunkba.

6. sz. ábra: A “Dolby Stereo” hangrendszer.47 

Bizonyos műfaji filmek (science fiction, a fantasy, vagy a háborús filmek) 

különösen sokat profitáltak a térbeli hang megjelenéséből. Ezeknél a filmeknél a 

történetüknél fogva rengeteg lehetőség kínálkozik a különleges hangi 

megoldásokra, gondoljunk csak egy háborús filmre, egy csatamezőn valósággal 

tobzódni lehet a különböző irányú hanghatások használatában. Nem véleten, hogy 

az első Dolby Stereo film is ebbe a kategóriába tartozott.

Két fontos technikai hátrányt azonban meg kell említenünk, mert még ma is 

használjuk a filmek analóg hangját, nem csak kompatibilitási okokból, hanem 

azért is, mert sokkal megbízhatóbb az analóg fényhang mint a digitális hangok.

Mint azt már a Dolby Stereo rendszer bevezetőjében említettem, ez egy kódolt két 

csatornás hang, amelyben négy  csatorna jele van kódolva, és ebből következnek 
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bizonyos hátrányok, kompromisszumok is. Az egyik legnagyobb probléma, hogy 

a surround csatorna jele erősen sávhatárolt, így ha olyan hangot keverünk a 

surround csatornába, amely hang esetén fontos a jó minőség és a nagy 

sávszélesség, a dekódolás után visszahallgatva a hangot nagy csalódás fog érni 

bennünket. A másik probléma a hangjelek fázisviszonyaiból fakad. Ha nagyon 

egyszerűen akarom megfogalmazni a “Dolby Stereo” dekódolás lényegét, akkor 

azt mondhatom, hogy minden ami csak a jobb csatornában van, az ott is marad, 

minden, ami a bal csatornában van, az ott is marad, minden ami mind a két 

csatornába belekerül azonos fázisban, az kerül a center csatornába, és minden ami 

mind a két csatornába belekerül de ellenfázisban, az kerül a surroundokra. 

Ha tehát olyan hangokat használunk, amelyek fázisviszonyaiban sok az ellenfázis, 

akkor azok a hangok a surround csatornába fognak kerülni, függetlenül attól, hogy 

mi azt esetleg a centerből szerettük volna hallani. Ebből sajnos mindig adódhatnak 

problémák, ha nem megfelelő körültekintéssel végezzük a film végső 

hangkeverését. A rendszer tartalmaz egy mély-hangú csatornát  is. A “Dolby 

Stereo” rendszernél ezt a jelet a többi csatorna mélytartalmából nyerik 

összegzéssel és szűréssel. Ennek az az oka, hogy egy hangfallal jó minőségben, a 

teljes hallható frekvencia tartományban csak nagyon költségesen lehetne 

megoldani az alacsony  frekvenciás jelek nagy hangerejű átvitelét (80 Hz alatti 

tartomány, 100 dB fölötti hangnyomásra van szükség). A mély-hangú csatorna 

bevezetése is új fegyvert adott a filmhang készítők kezébe. Az emberi szervezet 

rendkívül érzékenyen reagál a mély hangokra, tehát ebben az esetben a valósághű 

hangeffektek szükségessége mellett fel kell hívni a figyelmet az 50 Hz alatti 

hangok fiziológiai, és lelki hatásaira is. Ennek az érzékenységnek részben 

genetikai, részben evolúciós okai is lehetnek, hiszen már az emberré válás korai 

időszakában is óriási jelentősége volt ezen hangok érzékelésének. Ha 

megvizsgáljuk a természeti jelenségek egy  részét, mint pl. a dörgést, villámlást, 

vagy a földrengéseket, vulkánkitöréseket, vagy a nagytestű állatok mozgása által 

keletkező vibrációkat, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden ilyen 

veszélyes természeti jelenség kísérőhatása a nagyon alacsony frekvenciás hangok 

keletkezése. Sokszor ezek már nem is a hallható frekvencia tartományba esnek, 

hanem inkább infrahangokként rezgéseket érzékelünk (az emberi fül számára a 

hallható hangok frekvencia tartománya 20 Hz-től 20 kHz-ig terjed). Az biztosan 
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elmondható, hogy  az alacsony frekvenciájú hangok használata a valószerűség 

illúzióján túl olyan lehetőség a kezünkben, amely  jelentős stresszt  és lelki 

nyomást, félelmet és ijedtséget, feszültséget tud okozni a nézőben. De hogy ne 

csak a kellemetlenségekről beszéljünk, a zenei hangok esetén a szubbasszus 

tartalom segítségével sokkal teltebb hangzást  érhetünk el, míg bizonyos nem zenei 

hangok esetén a valószerűség mellett segíthet abban, hogy a hangforrás méretét 

nagyobbnak képzeljük a valóságosnál. A “Dolby Stereo” kódolás egyébként 

jogdíjas, így aki ezt szeretné használni a filmjében, annak fizetni kell érte. 

Ráadásul a Dolby üzletpolitikájának köszönhetően meglehetősen sokat, mert a 

Dolby cég arra szeretné sarkallni a filmkészítőket, hogy inkább a digitális 

moziformátumot preferálják (a Dolby  Digital kb. 20 %-kal kerül többe mint a 

Dolby Stereo, viszont lényegesen korszerűbb és jobb minőségű hangi megoldás és 

a Dolby  Digital árában benne foglaltatik a Dolby  Stereo ára is). Egyébként akár 

egy monó film esetén is preferálandó a Dolby Digital formátum, még akkor is, ha 

a térbeli lehetőségeket nem használjuk ki.

Az 1977-es év ismét mérföldkő a filmhang történetben, ugyanis bemutatják a Star 

Wars című film régi időszámítás szerinti első epizódját.

20. sz. bejátszás: Star Wars IV, 1977. (rend. George Lucas)48 

51

bg doktori, Hangelmélet 2013.

48 Star Wars IV, 1977. (rend. George Lucas) Lucasfilm Ltd



A sound-designer Ben Burtt és csapata számos olyan forradalmi megoldást 

alkalmazott ebben a filmhangban, amire korábban még nem volt példa. 

Géphangokat fejlesztettek ki oly módon, hogy  a gépeknek személyisége és érzései 

lettek, pl. R2D2. Olyan eszközök legendás hangjait készítették el, mint a 

fénykard, vagy emberi hangokat dizájnoltak, így jött létre pl. Darth Wader hangja, 

és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a film kedvéért képesek voltak új 

nyelveket létrehozni szavakkal, nyelvtannal, komplett nyelvi rendszerrel. Azt azért 

el kell mondani, hogy  vélhetőleg ez a rész kezdetben még nem volt nagy 

költségvetésű film, talán ennek tudható be az eredeti hang helyenként 

meglehetősen rossz minősége.

Még ugyanebben az évben a Dolby bevezeti a 70 mm-es “Baby Boom” 

formátumot, amely a Todd-AO rendszer kissé továbbfejlesztett  változata. A 

rendszer három vászon mögötti csatornát, egy monó surround csatornát és két 

szubbasszus csatornát tartalmazott, amelyek a 200 Hz alatti hangokat sugározták. 

1979 az első valódi 5.1-es filmhang az Apokalipszis most. 

21. sz. bejátszás: Apokalipszis most, 1979. (rend. Francis Ford 

Coppola).49 

Sőt  tulajdonképpen annak is a kiterjesztett  verziója (három csatornás surround), 

hiszen a front és a surround is 3-3 csatornás volt. A “Baby Boom” formátumot 

fejlesztették tovább, és a két szubbaszus csatorna jelébe keverték bele a sztereó 

surround csatornák hangjait is. A surround Left és Right jelét alulról 
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sávkorlátozták, így spektrálisan nem lévén átfedés (nincs közös tartalma az 

összevont csatornáknak), utólag a két szubbasszus és a surround Left-Right 

szétválasztható maradt.

Ezzel tulajdonképpen eljutottak a mai hangzásvilág közvetlen közelébe, bár a 

hangok analóg technikával készültek, mégis a térbeli és frekvenciabeli adottságok 

nagyon közel voltak a mai lehetőségekhez. Ügyeltek a többi rendszerrel való 

kompatibilitásra is. Az Apokalipszis most című filmmel Walter Murch hivatalosan 

is megalapította a sound-designer elnevezést és szakmát. További filmek is 

készültek ebben a formátumban, mint pl. a Pink Floyd A fal című filmje, vagy  a 

Dzsessz énekes remake-je.

1983-ban bemutatták a Jedi vissatér című filmet, itt találkozunk először a THX 

elnevezéssel. A THX nem egy  új hangrendszer, hanem egy  mozi, illetve házimozi 

minősítési forma. Ha valamely  filmszínház teljesíti az adott követelményeket, 

akkor jogosult  a THX logó használatára. A szigorú követelmény rendszer többek 

között ajánl általuk megfelelőnek tartott hangtechnikai berendezéseket, de 

előírásokat fogalmaz meg a mozira akusztikai szempontból is, mint pl. a 

maximális zajszint, vagy az utózengési idő és annak frekvenciafüggése, de a képre 

is kötelező előírások vonatkoznak. Pl. a mozi elektroakusztikai berendezéseinek 

átviteli karakterisztikája a 40 Hz-től 16 kHz-ig terjedő tartományban max. 1.5 dB 

tűrést enged meg, ami még ma is nagyon szigorú elvárás. Tapasztalataim szerint, 

ma Magyarországon nem biztos, hogy van olyan mozi, amely a közelében van 

ezeknek az elvárásoknak. 

1982-ben megszületik az első digitális filmhang, legalábbis ami a szabadalmat 

illeti. A rendszer neve: “Digital Fluorescent-sound”. A találmány lényege, hogy a 

nagy mennyiségű digitális információt a képre exponálják oly módon, hogy az 

normál körülmények között szabad szemmel láthatatlan marad, viszont ultraibolya 

fénnyel megvilágítva a kópiát kiolvasható a digitális információ. A rendszer 6+1 

csatorna jelét  képes tárolni. Nem terjedt el, de a digitális mozihang szempontjából 

nagyon nagy jelentőséggel bír.

1985-ben mutatták be az első Dolby SR zajcsökkentő eljárással készült filmet a 

Robotzsarut. Az Dolby SR zajcsökkentő eljárás alkalmazása jelentős javulást 

hozott az analóg (fényhang) mozihangok tekintetében. A korábban már 

megszokott zajszint a töredékére csökkent, a dinamikatartomány, pedig jelentősen 
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megnövekedett ennek az eljárásnak köszönhetően. Tulajdonképpen ez nevezhető 

az analóg mozihang egyébként ma is alkalmazott csúcsának. Használata ingyenes, 

és ez azért fontos, mert  minden analóg fényhangot lejátszó mozi ezt  a 

zajcsökkentő eljárást alkalmazza, így  ha olyan filmet készítünk, amelynek hangja 

nem ezzel az eljárással készült, bizton számíthatunk a tragikus végeredményre, 

így analóg hangok esetén használata kötelező, és ez nem is jelent plusz költséget. 

Ha egy  mozihangnak nincs dinamikája, a hangos és a halk hangok szinte 

ugyanazon a hangerőn szólnak, valamit hallatszik a spektrális előtorzítás, azaz a 

magas hangok tartományában erős kiemelést tapasztalhatunk, (egyszerűen 

fogalmazva nagyon laposan szól, és sistereg, sziszeg szinte minden hang) akkor 

vélhetőleg Dolby SR zajcsökkentő használata nélkül vetítik a kópiát. 

A másik lehetőség, ha minden nagyon tompán szól, és indokolatlan 

hangerőkülönbségek vannak az anyagban, akkor vélhetőleg visszadolbyzva 

hallgatunk egy  olyan filmhangot, amely nem Dolby  zajcsökkentővel készült. 

Egyik sem kellemes élmény, tiltakozzunk a durva vetítési hiba ellen, hiszen 

mindenkinek az az érdeke, hogy minden film a lehető legjobb formájában jusson 

el a nézőhöz.

1990. Az első Cinema Digital Sound hanggal készült film a Dick Tracy. A 

rendszert a Kodak fejlesztette ki, 5+1 csatornás hangja volt, és a digitális 

információt 4:1, 5:1 tömörítéssel az analóg fényhang helyére írták fel. Óriási 

hibája volt a rendszernek, hogy ha a digitális információ megsérülést, a kópia 

hangja lejátszhatatlan lett, így ki kellett dobni. Sajnos ez viszonylag könnyen 

bekövetkezett, így  ez a rendszer nem terjedhetett el (nem volt kompatibilis a 

korábbi rendszerekkel sem).

A továbbiakban mindenképpen olyan irányba kellett fejleszteni, hogy az analóg 

fényhang, mint biztonsági hanghordozó megmaradhasson, így digitális hiba esetén 

átkapcsolható az analóg hang. Természetesen minden digitális mozihang fel van 

vértezve hibajavítási lehetőségekkel (minden digitális átviteli csatorna szükséges 

velejárója), de ezek működése csak bizonyos számú hiba esetén lehetséges, ha a 

hibák száma ezt a mértéket meghaladja, akkor sajnos a hiba nem javítható, át kell 

kapcsolni az analóg hangra.

1992-ben a Dolby  Laboratories bemutatja a Dolby Digital hangot a Batman 

visszatér című filmmel. (a kódolási mód AC-3, olyan kódolási mód, amely a 
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hallás alapvető tulajdonságaiból kiindulva jelentősen csökkenti az átvinni kívánt 

információ mennyiségét anélkül, hogy ez az átlag néző számára hallható lenne), a 

csatornák száma 5+1.

1993. Az első DTS  (Digital Theater System) hangú film a Jurassic park 1. A 

csatornák száma 5+1. (a kódolás módja Coherent Acoustics, a kódolási alapelvek 

hasonlóak, de a kódolás módja más mint az AC-3, lényegesen több adatot visz át 

mint a Dolby Digital).

1993. Az első Sony SDDS  (Sony Dynamic Digital Sound) hangú film Az utolsó 

akcióhős. A csatornák száma 7+1. (a kódolás módja ATRAC, hatásában és 

eredményességében hasonló az AC-3-hoz).

A digitális mozihangok hangminőségben és térhatásban is jelentős javulást  hoztak. 

Itt a surround csatorna már nem monó, hanem sztereó, vagy 3 csatornás, mint pl. a 

Dolby EX esetén, valamint a mélyhangú csatorna már nem a többi csatornából 

állítódik elő, hanem külön csatorna áll rendelkezésre ebből a célból. Jelentősen 

nőtt az átvihető frekvenciatartomány, ez különösen a surround csatorna esetén 

“látványos”, hiszen az eddigi jelentős sávkorlátozottság helyett a teljes 

sávszélesség rendelkezésre állt. Tovább csökkent a torzítás, és jelentősen megnőtt 

az átvihető dinamikatartomány. Tulajdonképpen eljutottunk arra a pontra, hogy  a 

valós életnek megfelelő hangerőkben is képesek vagyunk hangeseményeket 

közvetíteni. Technikailag lehetséges az észlelés határán, valós hangerőn suttogást, 

vagy egy szú percegését is hallatni, csakúgy, mint egy  gigantikus robbanást közel 

a fájdalomküszöbhöz. Az alábbi ábrán található filmkocka részleten láthatók a 

tárolt hanginformációk, illetve a vezérlő jelek. Balról jobbra haladva láthatjuk a 

kópia szélét, majd a perforáció és a bal szél között az SDDS hanginformációt  és 

vezérlő jeleket. A kópia jobb oldalát nem látjuk, de az SDDS információ 

szimmetrikusan helyezkedik el a filmen, jobb oldalon is a perforáció és a kópia 

széle között. A perforáció között található a Dolby Digital hanginformáció és a 

szükséges vezérlőjelek (közepén látható a dolby logo), majd következik a 

perforáció jobb oldalán a kétcsatornás analóg jel (a fényhang), és végül az analóg 

jel jobb oldalán látható a DTS hang vezérlő time-code-ja, és itt következik a kép.
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7. sz. ábra: A 35 mm-es kópián található digitális hangformátumok.50 

A DTS rövidítés a Digital Theatre System elnevezésből származik (időközben 

tulajdonos váltás miatt megváltozott a név, ma már Datasat Digital Entertaintment 

a DTS neve).

Az SDDS rendszerről nem érdemes sokat beszélni, mert Magyarországon nem 

terjedt el, bár van előnye is, hiszen ez az egyetlen rendszer, amely 7.1-es 

hangrendszer kiszolgálására alkalmas mozi körülmények között. Ez annyit jelent, 

hogy a vászon mögött nem 3 hangszóró csoport van (L, C, R), hanem 5, amely ily 

módon kiegészül egy Lc, és egy Rc hangsugárzóval. Ez a lehetőség javítja a front 

irányú térhatást, ily módon sokkal pontosabb, és kézben tarthatóbb 

iránylokalizáció lehetséges. Magyarországon is vannak mozik, amelyek képesek 

lejátszani az ilyen hanggal rendelkező kópiákat, de magyar film nem készült ilyen 

formátumban, a külföldi filmeken, pedig kevés kivételtől eltekintve nem ez az 

elsődleges hangi formátum. Általában, mint az ábrán is látható, a világ 

szerencsésebb felén több típusú hangi formátum is megtalálható a kópián, 
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biztosítva ezzel azt, hogy lehetőség szerint minden moziban a legjobb minőséget 

érjük el.

Ha a DTS-t és a Dolby Digitalt kell összehasonlítanunk, akkor elmondható, hogy 

mind a két rendszernek vannak előnyei és hátrányai is.

A Dolby Digital nagy  előnye, hogy  rajta van a kópián, így a film lejátszásakor a 

hangrendszer automatikusan felismeri, és a megfelelő formátumban játssza le a 

filmet.

A DTS csak egy time-code sávot ír fel a kópiára, a valódi digitális hangi 

információ CD lemezen, vagy lemezeken található, amelyet ha nem tesznek bele a 

gépbe, vagy  előzetesen nem töltik be a lejátszóba, akkor a digitális hang nem fog 

megszólalni a vetítéskor. Viszont azt is el kell mondani, hogy a DTS jobb hangi 

minőséget nyújt, mint a Dolby  Digital, és ez bizonyos típusú filmhangoknál 

érzékelhető is. A Delta című filmnél (rend. Mindruczó Kornél) azért választottunk 

DTS hangformátumot, mert a kitartott halk hegedű hangoknál a Dolby Digital 

hallható zajt termelt. Ez a probléma a DTS esetén nem volt hallható

Amint az a filmcímekből látható, a jelentősebb technikai jellegű újítások 

többnyire a kommerszbe hajló, nagy költségvetésű filmekhez köthetők, míg a 

filmhangnyelvi újítások elsősorban a művészfilmeknek, független filmeknek 

köszönhetők. Nyilván ennek részben anyagi, részben tehetségbeli, kreativitásbeli 

okai vannak. A mai filmekre vonatkozóan annyi mindenesetre biztosan 

elmondható, hogy sajnos a hangi kidolgozottság, a technikai és a művészi 

színvonal, valamint a költségvetés között  szoros összefüggés van, és az is biztosan 

állítható, hogy kevés pénzből nem lehet jó filmhangot készíteni.

A filmhangok díjazásával csak kevés filmfesztivál foglalkozik, ezek közül talán a 

legfontosabb az  Oscar-díj. 1929-ben volt az első díjátadás, ekkor hangfelvétel 

kategóriában ítélték oda a díjat. 1958-ban már a legjobb hang kategóriában 

hirdettek győztest. 1963-tól már két hangi kategóriában díjaztak, megjelent a 

legjobb hangeffektek kategóriája. 1977-től az előbb említett kategóriát 

kibővítették a hangvágásra is. 2003-tól a legjobb hang kategóriát specializálták a 

legjobb hangkeverésre. Ebből is jól látható a hangszakma fejlődése.

Néhány szót érdemes a magyar filmhangokról is szólni. Véleményem szerint az 

elmúlt 10 évben komoly fejlődés tapasztalható, amit az is bizonyít, hogy jelentős 

nemzetközi elismeréseket is kaptak nem csak filmjeink, hanem filmhangjaink is 
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( a Dealer, a Bibliotheque Pascal, a Kis Apokrif 2 és a Katalin Varga is kapott 

hangi díjat).

Az persze örök probléma, hogy mennyire kell megfelelnünk a mozinézők 

igényeinek, hiszen a főként amerikai filmeken szocializálódott mozilátogatók 

megszoktak egy hangzásvilágot, amely műfajilag is részben meghatározott.

A probléma az, hogy megnézve egy magyar filmet sokszor némi hiányérzet marad 

bennünk. Nem lehet hangilag összehasonlítani egy dollár százmilliókból készült 

fantasy-t egy forint százmillióból készült kamaradrámával, ami adott esetben 

mondjuk egyetlen helyszínen, egy lakásban játszódik. De vannak problémák 

azokkal filmtípusokkal is, amelyekben hagyományosan erősek vagyunk 

nemzetközi összehasonlításban is. Szökőévente egy olyan filmünk van, amely 

megengedhet magának, mondjuk egy szimfonikus zenekari zenefelvételt, 

közelharcot vívunk a digitális hangért, a pénzhiány szinte kivétel nélkül időhiányt 

is okoz. Nem mindegy, hogy egy hangutómunka 3 hét alatt, vagy 2 hónap alatt 

készül, és persze az sem mindegy, hogy egy teljes hangutómunka csapat dolgozik-

e a film hangján, vagy egy-két szakember próbálja elkészíteni a teljes filmhangot.

Amit csak félve merek leírni, biztosan van lemaradásunk a kreatív hangi 

megoldások területén is. Ez részben rendezői, és részben hang szakember kérdés 

is. Nagyon nehéz hangipart építeni egy olyan országban, ahol nincsenek 

folyamatos megrendelések. Hiányoznak az új hangszakmák képviselői, lehet, 

hogy egy kicsit későn kezdtük el az oktatást is, és sajnos jelenleg nincs mester 

képzés az itthoni hangszakmában. A hazai mozik egyre tragikusabb állapotban 

vannak, jórészt a pénzhiánynak köszönhetően, így pl. egy egy rossz filmhang 

hallgatása közben az átlagnéző korántsem lehet biztos abban, hogy  a film 

hangjával van-e az igazi baj.

A keverőstúdióink lényegesen jobb minőségben képesek filmeket vetíteni mint a 

mozik, így a rendezők és producerek részéről is gyakran hallható az a kritikai 

megjegyzés a mozibemutatón ülve, hogy a “keverésen nem ezt hallottam”,. Az is 

rendszeres probléma, hogy ha ilyen a vetítés minősége, akkor miért áldozunk erőn 

felül sok pénzt a digitális mozihang jogdíjaiért.

Véleményem szerint  bizonyos értelemben a hangkeverésben is vannak szakmai 

hiányosságaink, mert a filmhangokat nem készítjük fel kellőképpen a szélsőséges 

vetítési körülményekre. Ha egy hasonló kvalitásokkal rendelkező hazai és 
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amerikai filmet különböző minőségű mozikban vetítünk, akkor azt fogjuk 

tapasztalni, hogy az amerikai film hangja, és így  a film művészi hatása sokkal 

kevésbé sérül, még szélsőségesen rossz körülmények között is, mint a magyar 

film esetében. Nagyon fontos lenne ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozni, 

mert lényegesen csökkenthető lehetne a rossz vetítési körülményekből eredő kár. 

Annyi biztos, hogy fontos kérdések a hangerő, a térbeliség, a dinamikatartomány, 

a hangok spektrális összetevői, akár a dialógusokról, akár az egyéb hangokról 

beszélünk.

Jelenleg ismét jelentős átalakulás közben van a filmszakma, ennek részben az az 

oka, hogy megváltoztak a mozinéző szokások, egyre többen választják a netes 

lehetőségeket. Másrészt jelenleg is zajlik a filmes technológia teljes átalakulása. 

Nem gyártanak többé professzionális 35 mm-es filmes kamerákat, és a 

nyersanyag-gyártás is a csőd szélére sodródott. Az új digitális moziformátumok 

részben kialakultak, de a magas költségek miatt  a vetítési oldalon csak nehezen 

terjednek. A hang szempontjából megteremtődött a lehetőség az adatkompresszió 

mentes filmhangok vetítésére.

És mivel is lehetne zárni a filmhang történetet? Egy  olyan 2011-es alkotással, 

amely számtalan díjat nyert, többek között a 2011-es cannes-i filmfesztiválon, és 

ráadásul “többé-kevésbé” némafilm. 

22. sz. bejátszás: A némafilmes, 2011. (rend. Michel Hazanavicius).51
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Az iménti bejátszásban azt a jelenetsort láthattuk, amikor tulajdonképpen eljutunk 

a hangosfilmig. Ezzel a kör bezárult.

II.5 A Hangmester mai státusza és kapcsolata az egyéb filmes 
szakmákkal

Hangos szakemberként olyan rendezőkkel jó dolgozni, akiket érdekel a film 

hangja, akik sokat tudnak a hangról, és akik szeretnek a filmhangokkal 

foglalkozni. Természetesen ennek a rendezői ambíciónak, és sok esetben 

tudásnak, megvannak a hátrányai is. Általában az ilyen típusú rendezők 

meglehetősen határozott hangi elképzelésekkel rendelkeznek, így néha nem 

konfliktusmentes a közös munka, és nem pont olyan lesz a végeredmény, mint 

amilyennek a hangmérnök elképzeli. Ez persze nem baj, mindenkinek el kell 

fogadni, hogy alkalmazott művészeti ág művelőjeként, szigorú hierarchikus 

rendszerben kell dolgoznunk, a végső döntés mindig a rendezőé, a hangi 

felelősség a miénk. A mi feladatunk az, hogy folyamatosan részt vegyünk a 

munkában a szinopszistól a szériakópiák és a különböző célú kevert hangok 

elkészítéséig.

Nem az a lényeg, hogy  a filmművészeten belül miket tartanak kreatív alkotást 

igénylő folyamatoknak, hanem az, hogy az általunk hozzáadott munka kreatívan 

szolgálja a film egészét, emelje művészi színvonalát, hatását. Önmagában a hangi 

munka nem feltétlenül kreatív művészeti tevékenység, de felvértezve kellő 

ismeretanyaggal és tehetséggel biztosan végezhető úgy is.

Tudatában kell lenni annak, hogy meg kell ismernünk az alkotó gárda 

elképzeléseit, gondolatmenetét, logikáját, s közös nyelvet kell találni a megfelelő 

információáramlás érdekében. Ha valakivel, vagy valamely filmmel nagyon nem 
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vagyunk egy  hullámhosszon, akkor abból csak egy tisztességes iparos munka 

születhet hangi értelemben, és semmiképpen sem valamilyen művészi érték.

Hajdu Szabolcs egy  interjúban a következőket mondta arról, hogy mit jelent 

számára a filmkészítés folyamán a hangutómunka: 

„Egyetlen élvezetes része van a filmkészítésnek: a legeslegeleje, amikor minden 

még csak ábránd, tehát a fantáziálás része. Nagyon rövid ideig tart. Az első 

konkrétumoktól, amiket lejegyez az ember egy forgatókönyvbe, onnantól kezdődik 

a lealacsonyítás: elkezd kiszaladni belőle minden, ami miatt az ember szívesen 

megcsinálná. A vége, a hangkeverés még élvezetes. Nagyon nyugodt dolog, mert 

már egy végleges képet látunk, és onnantól kezdve minden csak javul egy nagyon-

nagyon rossz dologhoz képest. Mert a hangminőség hozzátesz egy csomó mindent 

a dologhoz, hangsúlyokat rakhat le, jelentéseket erősíthet meg, stb. Ez olyan, mint 

amikor felöltözteted a menyasszonyt.” 52 

A “menyasszony felöltöztetése” nem mindig hálás hivatás. Ennek egyik oka az 

lehet, hogy  sokszor még a filmszakmával foglalkozó alkotók sem tulajdonítanak 

megfelelő jelentőséget a hangoknak, nem tartják a hatáskeltés lényeges elemének, 

és most természetesen nem a zenére vagy a filmbeli dialógusokra gondolok. Néha 

magam is megdöbbenek, hogy mennyire esetleges a hangi rétegek nyújtotta 

lehetőségek kihasználása, pedig ma már a technikai és a technológiai fejlődés 

szinte korlátlan lehetőségeket kínál a hangi kulissza elkészítésére is. 2013-t írunk. 

A hang a filmnyelvi lehetőségek tökéletesen egyenrangú résztvevője, aki ezt nem 

veszi tudomásul, vagy nem használja ki, az lemond a művészi hatáskeltés fontos 

eszközéről. A hangszakma a hangosfilm megjelenése óta folyamatosan növeli 

jelentőségét, egyre nagyobb hangsúlyt kap az alkotófolyamatban. Ez a térnyerés, 

bár nem szerencsés a megfogalmazás, de csak a többi szakma a rovására történhet. 

Balázs Béla eképpen fogalmazott:

“A hangosfilm technikája rátört a némafilm művészetére, lerombolta a 

némafilm fejlett kultúráját. Ez olyan katasztrófa volt, amely más művészetben még 

nem fordult elő. Visszatérni azonban a némafilmhez nem lehet. A hang a film 

számára kezdetben nem nyereség, hanem feladat. Nyereséggé akkor válik, ha a 

filmhang úgy átszellemül, olyan kezes, alakítható médium lesz, mint a filmkép. Ha 
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a reprodukciós technikából alkotó művészetté lesz, mint a képfelvétel. A film 

fotografált beszélő színházzá lett, nem lett új nyelvű, új élményszférát feltáró új 

művészetté. Vannak jelek az önálló akusztikai megnyilatkozásra, de még keresi 

kifejező formáit.” 53

Örömmel jelentem, hogy a Balázs Béla által jövendölt hangi kifejezési formák 

megszülettek, bár természetesen nem mondunk le a továbbfejlődésről sem, de már 

a jelenleg rendelkezésre álló eszközök is alkalmassá teszik a filmhangot az 

alkotóművészetté váláshoz. 

Hosszú folyamat eredményeként jutottunk el a mai állapothoz, érdekes 

megvizsgálni a hangszakma változásait, valamint viszonyát a többi kreatív  filmes 

szakmához történeti aspektusból is. Az első nagy átalakulás főként a színészeket 

érintette: számtalan némafilmes sztár egyszerűen alkalmatlan volt  hangosfilmes 

szerepre hangi adottságai miatt. A színészek hangja korábban egyáltalán nem volt 

lényeges szempont. Vagy gondoljunk csak a megszokott némafilmes színészi 

kifejezési módra, gesztus rendszerre, amely túlságosan teátrálisnak hatott már a 

hangosfilmeken. A hangosfilm-színészet  kifejlődésével a színészet azonban 

hamarosan visszanyerte az őt megillető  pozíciót. 

A következő változás az operatőri szakmát érintette. Mára kialakult egy 

egészséges dinamikus egyensúly a kép  és hang között, amit talán úgy lehet 

megfogalmazni, hogy az átlagfilmek esetén többnyire a kép a viszonyítási alap, de 

a hang is átveheti ideiglenesen ezt a szerepet, valamint lehetnek olyan filmek, 

amelyeknél megfordulhat a fő szólamhordozói szerepkör.

A vágás és a vágó szerepe ennél lényegesen bonyolultabb kérdés. Hosszú 

évtizedeken keresztül - nem csak a montázs fontosságából fakadóan - a vágó volt 

az alkotófolyamat egyik legfontosabb szereplője. Megkockáztatom, (bár 

bizonyára megköveznek néhányan a kollégáim közül) hogy talán még a 70-es, 80-

as években is, a hangi alkotófolyamatban bizonyos értelemben fontosabb szerepet 

játszott a vágó, mint a film hangmérnöke, bár természetesen ez a megfogalmazás 

kissé sarkos. Ennek részben technikai, technológiai okai voltak, hiszen az analóg 

vágástechnika következtében a vágó készítette el a hangi keverőszalagokat, és 

még a keverőlistát is ő írta, így  nélkülözhetetlen szereplője volt nem csak a 
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hangvágásnak, a hangi konstrukció megalkotásának, de a hangkeverésnek is. A 

képvágáskor nem csak a film hangi vázát kellett létrehozni, hanem gyakorlatilag a 

film teljes hangja a vágószobában született meg. A film vágója vágta a hangokat, 

de ő készítette a jelenetek atmoszférájához szükséges “slejfniket” is.

Természetesen mindez hangmérnöki segítséggel, vagy felügyelettel is 

készülhetett, de mégis túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a vágó kulcsszereplő volt a 

filmhang megalkotásában is. Nem véletlen, hogy még személyi értelemben is 

tapasztalható átfedés, elég ha csak Walter Murch nevét említem, aki emblematikus 

figurája a filmhang készítésnek, de később vágóként is bizonyította tehetségét. 

1979-ben a legjobb hangért járó Oscar díjat kapta az Apokalipszis most című 

filmért (rend. Francis Ford Coppola), de ugyanezért a filmért a legjobb vágás 

díjára is jelölték. Később további Oscar jelöléseket is begyűjtött, mint vágó. 1996-

ban Az angol beteg című filmért (ren. Anthony Minghella) megkapta a legjobb 

hang és a legjobb vágásért járó Oscart is.

A 80-as évek végén és a 90-es évek elején jelentős változás állt be a számítógépes 

technika megjelenésével. A filmhang készítés mára szinte teljesen kikerült a 

vágószobából, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a vágó megszűnt aktív részese 

lenni a hangi alkotófolyamatnak, bár biztosan van erre is példa, és a technológia 

manapság akár ezt is lehetővé teszi. Inkább úgy  fogalmaznék, hogy  tehetségünk, 

kreativitásunk, szaktudásunk szerint vegyünk részt  egymás munkájában. Hiszen 

van olyan vágó, aki ért a hanghoz, és szeret vele foglalkozni, és van olyan, aki 

minderre nem alkalmas. Számomra mindig öröm, ha a vágónak vannak hangi 

ötletei, elképzelései, nem hinném hogy presztízskérdést kéne abból csinálni, hogy 

a hang kizárólag hangmérnöki kompetencia. Nézzük meg hogyan vélekedik 

Fellini a rendezői alkotófolyamatról, hátha lehetnek ennek tanulságai ránk 

vonatkozóan is.
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 23. sz. bejátszás: Fellini a rendezői alkotófolyamatról (Médium) 54

A digitális képtechnológia, a digitális vágás, valamint a digitális trükkök és 

látványelemek fejlődésének következtében a vágók felelősségi köre és munkája 

így is jelentősen bővült az elmúlt években (talán az operatőri munka rovására), és 

a folyamat ma is tart. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy  a hangi feladatok 

esetleges csökkenésével a vágók szerepe csökken a filmkészítés folyamatában.

Tulajdonképpen a kialakult helyzet megoldása nem túl bonyolult feladat. Egész 

egyszerűen el kell fogadni, hogy a filmalkotók mindegyike ötleteivel, 

gondolataival hozzájárulhat az alkotófolyamat bármely részének kialakításához, 

javításához. Ehhez nem kell mást tennünk, mint nyitottá kell válnunk. Fontos, 

hogy képesek legyünk befogadni mások elképzeléseit, ki kell próbálnunk a mások 

által javasolt gondolatokat is. Nem szabad féltékenynek lenni, és csak a 

végeredménynek kell alárendelnünk mindent.

Praktikusan ez a hang esetében úgy működik, hogy minél hamarabb be kell 

kapcsolódni az alkotófolyamatba. Miért ne lehetnének másnak is ötletei, 

észrevételei akár a forgatókönyvvel kapcsolatban? Vagy pl. a forgatókönyv miért 

ne tartalmazhatna hangi ötleteket, elgondolásokat? A hanggal kapcsolatos 

részeknél, főként az utómunka tekintetében pedig a hangmérnöknek is el kell 
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követnie mindent annak érdekében, hogy  a hangi alkotás a lehető legszélesebb 

bázison alapuljon.

Az oktatásban az a feladatunk, és ez komoly felelősség is egyben, hogy szaktól 

függetlenül minden hallgató hozzáférjen ahhoz a tudáshoz, amely lehetővé teszi 

számára az alkotócsapatban való egyenrangú részvételt, valamint, ha ez 

lehetséges, törekedjünk egy többé-kevésbé közös szocializációs folyamat 

biztosítására is. Ez lehet az alapja, és kezdő lépése a valódi közös 

alkotófolyamatnak. Én ebben látom az új oktatási struktúra legfontosabb üzenetét. 

Ha ezen nem tudunk változtatni, akkor állandósítjuk a jelenlegi állapotot, és ezzel 

talán örökre lemondunk egy nagyon jelentős kreatív potenciálról, szegényítve 

ezzel elkövetkezendő filmjeinket.
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III. Az emberi hallás vázlatos működése és annak 

legfontosabb hangszakmai vonatkozásai
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A filmkészítéshez és a filmes hang-oktatáshoz számos olyan speciális 

ismeretanyagra van szükség, amely sok esetben kissé túlmutat egy művészeti 

egyetem keretein. Ilyen lehet az operatőrök esetén a látás és annak minden 

pszichológiai, fizikai és orvosi vetülete, de természetesen hasonló a helyzet a 

hang területén is, hiszen itt nem csak művészi, fizikai, mérnöki ismeretekre 

van szükség, de sajnos a pszichológiai és orvosi tudásanyag egy része sem 

haszontalan az összefüggések megértéséhez. ebből következően az oktatása 

sem könnyű, hiszen olyan határterületekről van szó, amelyek nagyon 

különböző beállítottságú és tudású hallgatókat feltételeznek.

A művészetek befogadására nem áll rendelkezésünkre külön érzékszerv, valamint 

érzékelési mód, be kell érnünk a hagyományosan más célokra létrejött érzékelési 

rendszereinkkel. Természetesen mindez nem feltétlenül hátrány, inkább csak olyan 

tényező, amelynek működésével, sajátosságaival, hatásmechanizmusával, 

korlátosságával tisztában kell lennünk annak érdekében, hogy megfelelően 

használhassuk őket a művészi hatáskeltés érdekében. Ezért elengedhetetlen a 

hangmester oktatásban a hallás pszichofiziológiájáról, valamint a hang fizikai 

tulajdonságairól szóló anyagrészek. A hang az a fizikai alapanyag, amellyel 

dolgozunk, és a hallás az a szubjektív élmény, amelyre hatni próbálunk.

Az észlelés és az információfeldolgozás folyamata is pontosan úgy működik egy 

kirándulás közben, mint a moziban ülve egy film nézésekor. A hangokból és a 

látványból agyunk ugyanolyan percepciós folyamatok közepette szűri ki a 

lényeget és értelmezi a fontosnak ítélt információkat, míg a lényegteleneket 

többnyire figyelmen kívül hagyja.

Már az észlelés korai stádiumában bekövetkezik érzékszerveink fizikai korlátainál 

fogva némi szelektálás, de az agy  is képes válogatásra, csoportosításra, 

összehasonlításra stb. Például a fülünk már eleve kiszűri a 20 Hz (infra hangok) 

alatti és a 20000 Hz (ultra hangok) feletti hangokat. Ennek nyilván evolúciós okai 

vannak, melyek következtében például le kell mondanunk a denevérek 

“énekének“ élvezetéről csakúgy, mint egy zivatar infrahangjainak korai 

észleléséről (a kutyák jóval a mi észlelésünk előtt  megérzik a zivatar közeledtét). 

A kor előrehaladtával az érzékenységi tartományok leszűkülésével további 

hallásbeli “válogatást” vagyunk kénytelenek elviselni, mert izmaink elöregedése, 

67

bg doktori, Hangelmélet 2013.



elernyedése, a lágy részek csontosodása sajnos ezen a területen sem marad 

következmények nélkül.

Vizsgáljuk meg a hallás folyamatát, az alkotás szempontjából lényeges 

folyamatokra, tulajdonságokra koncentrálva. 55

24.sz. bejátszás: A fül felépítése, fizikai működése.56 

A hallás fizikai ingere a hanghullám, ami nem más, mint egy  háromdimenziós, 

rugalmas közegben terjedő nyomáshullám. A fizikai jelek befogásának, idegi 

ingerületté alakításának, és a jelek elemzésének bonyolult feladatát a 

hallórendszer végzi. Ennek első állomása a fül.

Fülünk 3 fő részre osztható: külső fül, középfül és belső fül. A külső fül a 

fülkagylóból és a hallójáratból áll. Funkcióját tekintve a fülkagyló egyrészt 

méreténél fogva, mint egy  ernyő, segít nagyobb területről összegyűjteni a 

hanghullámokat, némi intenzitás növekedést létrehozva ezzel, másrészt 

irányítottságánál fogva jelentős szerepe van a később részletezendő irányhallásban 

is, ami szoros kapcsolatban áll a hangok forrásainak térbeli meghatározásával, 

vagyis a hanglokalizációval. A hallójárat részben akusztikus illesztésként és 
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vezetésként, részben akusztikus rezonátorként szolgál, amely az átviteli 

karakterisztikában (egy olyan görbe, amely megmutatja, hogy a különböző 

frekvenciájú komponensek egymáshoz képest miként változnak az átvitel, illetve 

az érzékelés folyamán) némi kiemelést okoz a számunkra oly fontos 

beszédhangokat is érintő tartományban (2-5 kHz).

A külső fül és a középfül határán található a dobhártya, amely olyan mint egy 

rugalmas membrán. A fülbe érkező nyomáshullámok rezgésbe hozzák a 

dobhártyát. A dobhártya rezgése elsősorban a beérkező hullám fizikai 

tulajdonságaitól függ, de a dobhártya feszességét szabályozó izmok képesek 

változtatni a dobhártyán kialakuló rezgés mértékén. Ennek a szabályozásnak 

kiemelt jelentősége van a fület érő nagy energiájú hangok esetén. 

A középfül  külső felét a dobhártya zárja le. A középfül és a belső fül határán 

található a második membrán, amelyet alakja miatt  ovális ablaknak hívnak. A két 

hártya mechanikus kapcsolatban áll egymással a hallócsontok révén. A három 

hallócsont – a kalapács, az üllő és a kengyel – egy mechanikus szerkezet, amely 

az emelő elvén alapul, és az a feladata, hogy növelje a rezgésekből származó 

nyomást, amely az ovális ablakra hat. Az ovális ablak átmérője jóval kisebb mint a 

dobhártyáé, így mindent összevetve a külső fül szerkezete és a középfül 

mechanikus átalakítóinak következtében a nyomás növekedés kb. százszoros a 

külső gerjesztő jelhez képest (az egész rendszer olyan, mint egy  mechanikus 

hangerősítő szerkezet). A középfülben is van egy  beépített biztosíték, amely a 

dobhártyához hasonlóan csökkenti a belső fül terhelését túlságosan nagy 

hangnyomás értékek esetén. Itt  a kengyel és az ovális ablak távolságát tudják 

megváltoztatni a kengyelhez tapadó izmok, ily  módon csökkentve az ovális ablak 

nyomás terhelését. A középfülben található az Eustach-kürt, amelynek 

nyomáskiegyenlítő funkciója van a dobhártya két oldalán.

Bizonyára mindenki számára ismerős érzés, amikor hirtelen magasságot 

változtatunk repülővel, vagy személyautóval, és a fülünk egyszerre csak 

“bedugul”. Ennek oka a külső nyomásváltozás: ha felfelé megyünk, akkor 

csökken a légnyomás, ha lefelé megyünk akkor növekszik. Néha nagy szélben is 

hasonló jelenséget tapasztalhatunk, nem is beszélve a víz alatti élményekről.

Mindegyik említett esetben lényegileg az történik, hogy a dobhártya két oldalán 

állandó nyomáskülönbség alakul ki, mely kellemetlen feszítő érzést okoz. 
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Mindenféle zörejek és pattogások mellett lecsökken fülünk érzékenysége, 

rosszabbul hallunk, majd egy nyelés után helyreáll a rend, mert az Eustach-

kürtnek köszönhetően a garat felől kiegyenlítődik a légnyomás. 

Azért említem ezt a jelenséget, mert van általános és konkrét tanulsága is. Mindig 

érdemes odafigyelni azokra a hangi jelenségekre, amelyek bárkinél a mindennapi 

életben is előfordulnak, mert ezek már hordoznak valamely  információt, amely 

könnyen felruházható, átkonvertálható más jelentéstartalommá.

A “füldugulás” szimulálása esetén is egy ismert érzésből indulunk ki, amelynek 

van némi fizikailag is kellemetlen, esetleg lelki feszültséget, rossz érzést  okozó 

vetülete. Megfigyeljük, hogy a “füldugulás” pontosan miként jön létre, és 

megpróbáljuk előállítani mesterségesen is a megfigyelt hatást, anélkül, hogy 

alanyunkat helyzet- és magasságváltozásnak tennénk ki, miközben abban 

reménykedünk, hogy sikerül szervezetét becsapnunk. Ha ez valóban sikerül, akkor 

alanyunk hallórendszere természetes jelnek fogja tekinteni mesterséges jelünket, 

és a természetes helyzethez hasonlóan fog reagálni, vagyis sikerül mesterségesen 

létrehoznunk a “fülbedugulás” élményét. Ily módon a szervezetet virtuálisan más 

állapotba hozzuk anélkül, hogy ennek valóságos fizikai okai lennének.

Hasonló a helyzet abban az esetben is, amikor relatív csendekkel maximálisra 

növeljük a néző figyelmét, hangi érzékenységét, majd ebben az állapotban relatíve 

nagy erejű hangeffektekkel sokkoljuk a szervezetét. A feszültségkeltés számos 

módja is alapulhat hasonló jelenségeken. 57

Nem csak a fülünkön keresztül hallunk, hanem a csontjaink is vezetik az őket ért 

rezgéseket, amelyet csontvezetéses hallásnak nevezünk, és ennek szintén vannak 

lényeges filmhangi vonatkozásai. A csontvezetéses hallásunk könnyen 

kipróbálható, ha befogjuk a fülünket, jelentősen korlátozva ezzel légvezetéses 

hallásunkat. A külvilág hangjai ekkor jelentősen lecsökkennek, spektrálisan 

eltolódnak a mély  és mélyközép hangok tartományába, de testünk hangjait 

kiválóan hallhatjuk, nem is beszélve a saját beszédünkről.

A csontvezetéses hallásunk érzékenysége kb. 40 dB-lel alacsonyabb a 

légvezetéses hallásunk érzékenységénél. (A 40 dB százszoros viszonyt jelent, 

illetve jelen esetben a csontvezetéses hallás század része a légvezetéses 

hallásnak.) Átviteli karakterisztikában is lényegesen eltér egymástól a 
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légvezetéses és a csontvezetéses hallás. Csontvezetéses hallás esetén kimaradnak 

az akusztikus rezonátorok, így nincs kiemelés a beszédtartomány közepén, az 

emberi szövetek hang és rezgés elnyelő tulajdonságainak köszönhetően pedig 

jelentősen csökken a magas hangok átvitele. Ezzel szemben a mély tartományban 

a csontok jelentős segítséget nyújtanak hallásunknak, szinte a testünkkel érezzük a 

mély hangokat. Ma már házimozi rendszerekhez is kapható olyan eszköz, amely  – 

a szomszédok legnagyobb örömére – a kisfrekvenciájú hangok által keltett 

rezgéseket a padlóba továbbítja, bevonva ezzel a csonthallást és a tapintást is a 

hangi érzékelés folyamatába.

A Mafilm Audió Stúdió nagykeverőjében visszatérő problémám volt, hogy a 

precízen beállított teremben kevert filmhangokat a mozikban hallgatva mély 

hiányosnak érzékeltem. Ez főként a szubbasszus (80-120 Hz alatti hangok) 

tartományban volt érzékelhető. Jó néhány év kellett, amíg rájöttem a probléma 

igazi okára. A keverést egy fadobogón ülve végeztük, ami remekül átvette a 

levegő rezgéseit, majd ezek részben csontvezetés útján, részben a bőrünkön is 

érzékelve a talaj rezgéseit, részei lettek a hangélménynek. Mindez azt 

eredményezte, hogy jelentősen megnőtt a mély hangok érzete, amit természetesen 

kompenzáltam keverés közben, így  a végeredmény  ebben a tekintetben sem lett 

tökéletes. 

Egy másik fontos a csontvezetéses hallásból származó jelenség a saját beszéd 

megítélhetetlensége. Ennek az az oka, hogy csontvezetéssel csak a mély és 

részben a közép hangok tartományát érzékeljük. Ha elkezdünk beszélni, akkor az 

agyunkban keletkező eredő hangélmény  a légvezetéses és csontvezetéses hallás 

összegeként létrejövő hangérzet, amely spektrálisan jelentősen eltolódik a mély  és 

mélyközép  hangok irányába, jóval több zöngés hangot érzékelve a valóságosnál. 

Természetesen az is rontja a saját hang hangképet, hogy nem irányból halljuk 

hangunkat. Furcsa élmény  saját hangunkat visszahallgatni hangfelvételről. Ezért 

nehéz hangban instruálni olyan személyt, akinek ebben nincs gyakorlata.

Ez pl.. filmszinkronok esetén okoz rendszeresen problémát, különösen akkor, ha 

az illető szereplő nem profi színész. Koncentráljunk csak erre a problémára. Van 

egy jelenet, amit le kell szinkronizálni. Ennek két oka lehet: az egyik, hogy valami 

hiba történt az eredeti hangfelvételen, és nincs más feladat, mint meg kell 

ismételni pontosan azt, ami a helyszíni felvételen elhangzott. A szereplő 
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meghallgatja a vezérhangot, és minden erejével arra koncentrál, hogy ugyanazt a 

hangot hallja felvétel közben magában belül, mint amit a vezérhang bejátszásakor 

hallott. Azonban azt nem tudja, hogy a külső és a belső hallás jelentősen eltér 

egymástól. Ő folyamatosan azt érzékeli belül, hogy ugyanazt csinálja, mint az 

eredeti hangfelvételen, de sajnos a kettő nem is hasonlít egymásra. A másik 

lehetőség, hogy valami mást  kell csinálni hangilag, mert színészileg nem volt jó a 

felvétel. A probléma itt is hasonló, a színész úgy érzékeli, hogy azt csinálja amit 

kérnek tőle, de sajnos a hangszórón mi nem azt halljuk, amit szeretnénk.

A színész számára a feladat tulajdonképpen az, hogy függetlenítenie kell magát  a 

belső hallásától, vagy másként fogalmazva, meg kell tanulnia kompenzálni a belső 

hallásból eredő különbségeket. Ha ez valakinek nem megy, akkor nagyon nehéz 

dolga lesz a dialóg szinkron során. Véleményem szerint sok gyakorlással, 

megfelelő zenei hallással és ritmusérzékkel rendelkező színészek fel tudnak 

készülni ezekre a feladatokra. Ha valakinek azonban a zenei hallása és a 

ritmusérzéke nem megfelelő, akkor ezt a problémákat nem fogja tudni megoldani.

Ha nagyon precízek lennénk, és lenne rá elegendő idő, akkor szereplőinket 

tesztelhetnénk ebből a szempontból is, még a filmforgatás kezdete előtt. A cél nem 

az lenne, hogy bárkit kiszuperáljunk ezen vizsgálatok alapján, hanem az, hogy a 

problémásnak tűnő szereplők esetén az eredeti hangfelvétel első számú prioritássá 

válna a forgatáson, és nem kéne utólag a sikertelen utószinkron miatt azon 

bánkódni, hogy a hangosztály kérésére miért nem vettük fel még egyszer az adott 

jelenetet, vagy miért nem teljesítettük a hangosztály  jó minőségű hangfelvételt 

célzó kéréseit. Ez csak egy probléma a sok közül, amivel dialógszinkron esetén 

szembe kell néznünk.

A továbbiakban ismerkedjünk meg a hang inger és érzeti oldali paramétereivel. 

A hang ingeroldali paramétereivel a fizika és az akusztika, míg az érzet oldali 

paramétereivel a pszichoakusztika és a pszichológia foglalkozik. 

A hanghullámok ingeri és ennek megfeleltetett érzeti oldali (pszichológiai) 

paraméterei a következők. Inger oldali mérhető (objektív) fizikai paraméterek az 

intenzitás, a hangnyomás, a frekvencia, a hangszín, az időtartam és az irány. 

A hallás fizikai és idegi folyamatainak következtében az inger oldali mennyiségek 

érzeteket hoznak létre bennünk, amelyek már csak szubjektív paraméterekkel 

jellemezhetők, hiszen ezek már egyénfüggők, és műszerek segítségével nem 
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mérhetők. A hallás érzeti oldali szubjektív paraméterei a hangerősség, a 

hangosság, a hangmagasság, a hangszín, az érzeti időtartam, és az érzeti 

irány. Sajnos ezek nem származtathatók közvetlenül egymásból, mert minden 

mindennel összefügg, valamint a fizikai és idegi érzékelés bonyolult  folyamata 

sem könnyíti meg a megfeleltetést. 

A hang intenzitása a közvetítő közeg nyomásának és az elmozduló részecskék 

sebességének szorzata. A normál természeti környezetben a fülünk által 

feldolgozandó hangintenzitás értékek átfogása (a leghalkabb és a leghangosabb 

hang intenzitásának különbsége) meghaladja a 12 nagyságrendet 

(1000000000000), így mindenképpen célszerűnek látszik egy olyan 

transzformáció bevezetése, amely  kiküszöböli a sok nullával, vagy  tizedesjeggyel 

való számítást. A problémát kiválóan megoldja, ha áttérünk egy dimenzió nélküli 

viszonyszám, a decibel (dB) használatára. 58

A frekvencia és a hangmagasság, inger oldali objektív és érzet oldali fizikai 

mennyiség párok. Az emberi fül hangmagasság érzékelése, az abszolút hallással 

rendelkező törpe kisebbséget leszámítva relatív skála szerint működik, azaz 

viszonylag pontosan érzékelünk hangközöket, de az abszolút értelemben vett 

hangmagasságot nem.

Az abszolút hallással  rendelkező egyén egy megszólaltatott zongora hang esetén 

azt is meg tudja mondani, hogy mely hangot hallja a zongorán. Az általam zenei 

hallásnak nevezett  tulajdonság nem csak abban merül ki, hogy hangközöket 

érzékelünk, hanem abban is, hogy  egy  hallott hangot magunkban képesek 

vagyunk reprodukálni. Ez megint fontos képesség, amit nagyon nehéz tanulással 

fejleszteni. Ezen tudás gyakorlati fontosságára csak egy példát említenék, amikor 

mondjuk egy adott magasságú hangot kell manipulálni hangszínszabályzó 

segítségével. Aki nem rendelkezik ezzel a képességgel, az egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon nehezen fogja tudni megoldani ezt az igen gyakran alkalmazott 

rutinfeladatot. Ennek a problémának egy bonyolultabb esete, amikor több 

egyszerre hallható hangból kell kiválasztanunk a számunkra fontosat.
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58 a decibel (dB) két intenzitás érték hányadosának, tízes alapú logaritmusának tízszerese. A logaritmikus 
konvertálás azért is kedvező, mert érzékszerveink, így hangérzékelésünk is logaritmikus jellegű. A dB 
szintértéket hangnyomásra a p0 =2x10-5Nm-2, hangintenzitásra pedig a I0 = 10-12 Wm-2 vonatkoztatva 
kapjuk, amely az alábbi módon számítható hangnyomás esetén Lp=2010log(p/p0 [dB], míg hangintenzitás 
esetén LI = 1010log(I/I0) [dB].



A hangközérzékelés egyik legfontosabb hangmérnöki vonatkozása a “hamis” 

hangok felismerése. Konkrét zenei értelemben arról van szó, hogy ha egy hang 

bizonyos mértéknél jobban eltér az adott zenében alkalmazott skála hangjaitól, 

akkor azt hamisnak érzékeljük. A “bizonyos mérték” megfogalmazás nem túl 

precíz, de arról van szó, hogy a hangköz érzékelés megint egyénfüggő és nagyon 

nehezen definiálható, hogy ki mekkora eltéréseket képes érzékelni  hangmagasság 

változás esetén, vagy megfordítva a dolgot, mi az a pontosság, ami még 

elfogadható számunkra. Sok gyakorlással jól fejleszthető ez a képesség, feltéve ha 

valakinek van zenei hallása.

A hangköz és a hangmagasság érzékelés általános értelemben nem csak zenei 

kérdés, hiszen a nem zenei hangok világában is van hangmagasság, így 

beszélhetünk atmoszférák és zörejek esetén is tonalitásról, atonalitásról, éppúgy 

mint a zenék esetén, nem is beszélve arról a nem ritka helyzetről, amikor zenéket 

kell egyéb hangokkal összekeverni. Itt is fontos érzékelni, hogy pl. hangnemben 

nem stimmelő hangok összekeverésekor a nézőben milyen érzetet okozunk. Az 

igazán harmonikus hangi világ megteremtésénél ez is fontos szempont. Illetve az 

atonalitást felhasználva felrúghatunk atmoszféra vagy zörej harmóniákat is a cél 

érdekében.

Az emberi fül a hangmagasságot a frekvencia függvényében eltérő pontossággal 

érzékeli. Kísérletileg igazolható, hogy  hallásunk 24 kritikus hangsávra oszlik, 

melyek elhelyezkedése nem lineáris. 59 Ezeket a kritikus sávokat Bark-oknak 

nevezzük, és meglehetősen nagy jelentőségük van, pl. a különböző adattömörítő 

eljárásokkal kapcsolatban is. Egy jó minőségű, veszteséges tömörítő 

algoritmusnak az a feladata, hogy  lehetőleg nem hallható módon csökkentse az 

átvinni kívánt információ mennyiségét. Bár a nem hallható megfogalmazás elég 

pongyola, hiszen ki, mit, és milyen körülmények között  nem vesz észre, ezek 
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59  A fül frekvencia szerinti felbontása (Corti-szerv) némiképp hasonlít a Fourier-analízisre, 
tulajdonképpen minden sor szőrsejt egy adott frekvencia tatomány jelzésére szolgál. 
Matematikailag bizonyítható, hogy bármely hangi jelenség felfogható különböző frekvenciájú és 
amplitúdójú szinuszos rezgések szuperpozíciójaként. Ha Fourier felbontást alkalmazunk, akkor 
nem teszünk mást,  mint felsoroljuk és megfelelő nagysággal látjuk el azokat a szinuszos jeleket, 
melyeket összegezve létrejön a kiindulási jel.  Egy tetszőlegesen bonyolult jel matematikailag 
tökéletes pontosságú előállításához végtelen számú szinuszos komponensre lenne szükség, és 
mivel a Corti-szerv szőrsejtjeinek száma véges,  (néhány tízezer) így, mint azt később látni fogjuk, 
az agyi frekvencia analízisnek megvannak a korlátai. Ezeket a korlátokat fontos ismerni, mert 
természetesen alaposan ki is használhatók. Ezen folyamatok felfedezésért,  vizsgálatáért Békésy 
György magyar fizikus 1961-ben Nobel-díjat kapott. (Vándor-hullám elmélet, hogyan érzékeli a 
fül a különböző frekvenciájú hangokat.



mind alapvetően befolyásolják az észlelés folyamatát. Ahhoz, hogy jó 

adattömörítési eljárást készítsünk, tisztában kell lennünk a hangérzékelés minden 

finomságával. Ahogy egyre részletesebben megismerjük a hallás fizikai és idegi 

folyamatait, egyre több olyan hallási tulajdonságra bukkanunk, amelyek lehetővé 

teszik az újabb és újabb adattömörítési módozatokat. Ez a filmhangok 

szempontjából is fontos kérdés, hiszen minden digitális mozihang jelentős 

adattömörítést használ.

Ha fülünket egy szinuszos hanggal gerjesztjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 

szinuszos hang környezetében fülünk érzékenysége csökken, ami úgy is 

felfogható, hogy az egymáshoz közeli hangoknál spektrális elfedési jelenség jön 

létre, amely  nem teljesen szimmetrikus, mert a magas hangok felé szélesebb 

tartományban érzékelhető az effektus.

Nem csak spektrális, hanem időbeli  elfedésről is beszélhetünk. Ha egy  nagy 

intenzitású hang éri a fülünket, akkor a rövid időn belül utána következő hangokra 

csökken a fül érzékenysége. Ezt nevezzük utóelfedésnek. Utóelfedéskor a nagy 

hangintenzitás működésbe lépteti a már említett védekező mechanizmust, vagyis a 

dobhártyát és a kengyelt feszítő izmok csökkentik a fül érzékenységét, így védve a 

belső fület a túlzott  nyomástól. Nem csak utóelfedés, hanem előelfedés is létrejön, 

ami annyit jelent, hogy  a nagy intenzitású hang megszólalása előtt  is már csökken 

a fül érzékenysége.

Ezeket a jelenségeket a filmhang keverése szempontjából is figyelembe kell 

vennünk, hiszen ha számunkra fontos hangokat (pl. dialógusokat) szeretnénk 

beágyazni nagy hangerejű környezetbe, akkor nem csak a spektrális elfedésre kell 

gondolnunk, hanem az időbeli elő- és utóelfedésre is. A spektrális elfedésnél sokat 

segíthet rajtunk, ha a két hang spektrumát némiképp eltávolítjuk egymástól. Pl. ha 

egy dialógust szeretnénk nagyon hangos környezetbe helyezni, akkor jó megoldás 

lehet, ha a háttérzajok beszédspektrumba eső részét csökkentjük, így csökkenni 

fog az elfedés, és rosszabb jel/zaj viszony esetén is érthető marad a dialógus. 

Ezzel párhuzamosan az sem árt, ha csökkentjük a dialógusok dinamikáját, ezzel is 

nő az érthetőség.

Az elfedési jelenség hasznos következménye, hogy pontos kapuzással javíthatunk 

a háttérzaj milyenségének függvényében 3-6 dB-t az adott jelenet jel/zaj 

viszonyán. A feladat az, hogy az összes dialógus jelszintjét tized kocka 
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pontossággal megemeljük a kívánt mértékben, kihasználva azt, hogy a dialógusok 

némiképp elfedik a háttérzajokat. Ha a háttérzaj spektruma nem a 

beszédtartományba esik, akkor komoly esélye van annak, hogy elfedés híján ez a 

megoldás nem lesz célravezető, vélhetőleg, valamely zajszűréshez kell 

folyamodnunk.

Gyakran használjuk az elfedést arra is, hogy  olyan hangokat tüntessünk el, 

amelyekre a filmhang szempontjából nincs szükség. Szélsőséges esetben ez lehet 

egy dialógus is, amelyet nem szeretnénk hallani. Hajdu Szabolcs Bibliotheque 

Pascal című filmjében szemléletes példát láthatunk erre a jelenségre 

(vasútállomás). Ha a helyszínen felvett hangot hallgatnánk, akkor azt hallhatnánk, 

hogy a színészek dialógus helyett számokat mondanak jelenet  közben. Ez 

némiképp vicces tisztelgés Fellini munkássága előtt, hiszen nála ez gyakorta 

előfordult, mármint hogy a színészek a megírt dialógus helyett számoltak, majd az 

utómunka során rászinkronizálták a szükséges szöveget. Fellini általában olyan 

színészeknél alkalmazta ezt a módszert, akik nem voltak profik. Nem hinném, 

hogy az volt  az ok, hogy a Mester lusta volt megírni a dialógust, inkább úgy 

gondolom, hogy a színészi játék megkönnyítése érdekében redukálta a hangi 

feladatot nullára. Az amatőr színészeknek nagy könnyebbség volt, hogy legalább a 

szöveget nem kellett megtanulni.

Hajdu Szabolcs esetében valóban nem volt megírva a szöveg, mert már a 

forgatókönyv írásakor eldöntötte, hogy itt  nem akar dialógust hallani. Szerette 

volna elemelni a jelenetet egy kicsit a valóságtól, ezért a tervek szerint a 

jelenetben elsősorban a zene dominált volna. A forgatókönyv állapotban még 

semmit sem tudtunk a zenéről, így utólag derült ki, hogy a dialóg elfedésére ez a 

zene nem alkalmas. Részint azért, mert spektrálisan nem fedi a dialógot, részint 

azért, mert nem folyamatos zenéről van szó.

Próbálkoztunk zajokkal is, de azok amelyek alkalmasak lettek volna a dialóg 

elfedésére megölték a jelenetet, finom zaj és atmoszféra világgal a feladat megint 

csak megoldhatatlannak bizonyult. Keveréskor nagyon sokat küzdöttünk azzal, 

hogy érzékelhetők legyenek a dialógusok, de még foszlányokat se lehessen érteni, 

mert akkor bizony lebukunk. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy román 

anyanyelvű néző biztosan nem ért-e belőle valamit, mert ha igen, az esetleg 

zavaró lehet, mert a jelenet  szempontjából semmi értelme a számolásnak. Így 
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utólag azt gondolom, hogy szerencsésebb lett volna szöveget mondani. Bár így 

legalább ennél a jelenetnél eszembe jut Fellini.

Az érzeti idővel kapcsolatban két fontos jelenségre érdemes felhívni a figyelmet, 

mert mindkettőnek vannak filmhangi vonatkozásai. Az egyik a kifáradási 

jelenség, a másik az érzeti időérzékelés. A kifáradási jelenség annyit jelent, hogy 

kis intenzitású szinuszos hangok esetén egy  bizonyos idő elteltével csökken a fül 

érzékenysége. A másik jelenség pedig az, hogy  egy  folyamatos hanginger rövid 

idejű megszakítása nem feltétlenül érzékelhető a fül számára. Hallásunk ezen 

tulajdonsága ráadásul a frekvenciától  is függ. Ha pl. a középfrekvenciás hangok 

tartományát vizsgáljuk, akkor ez az idő néhány  milliszekundum, míg a teljes 

hallható hangok tartományában az átlag 20 milliszekundum körül mozog. Ennek 

az a jelentősége, hogy ha nagyon rövid lefutású hangot, pl. egy zavaró zajtüskét 

kivágunk a hangból, akkor azt nem fogjuk észrevenni (feltéve, ha a vágást olyan 

helyen végezzük, mondjuk “0” átmenetnél, hogy a vágás következtében ne 

termelődjenek hallható zajkomponensek). Nem túl elegáns, de gyors megoldás. 

Ma már ilyen esetekben inkább a burkológörbe “átrajzolásával” orvosoljuk a 

problémát.

A következő fontos paraméter fülünk érzékenysége. A 8. sz. ábrán azt láthatjuk, 

hogy a frekvencia függvényében miként változik fülünk érzékenysége. 

8. sz. ábra: A Fletcher-Munson görbék.60
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14 Csiszár János: Hangtechnika jegyzet, (nincs kiadva) 2011.



A “0 phon” jelölésű görbe a hallásküszöb, az ez alatti hangokat már nem 

érzékeljük. (Az 1kHz a referencia pont, ahol 0 dB intenzitás 0 phon hangerő 

érzetet kelt.) A felső határ pedig kb. 120 dB intenzitás. A 120 dB feletti hangok 

már fájdalmat okoznak. A folytonos vonalak azt  jelölik, hogy a frekvencia 

függvényében, egy adott hangosság érzethez viszonyítva mit hallunk azonos 

hangosságúnak (phon skála). A viszonyítási pont mindig az 1 kHz-es frekvenciára 

vonatkozó hangosság érzet. Mint az látható, fülünk érzékenysége és átvitelének 

linearitása erősen függ a hangintenzitástól. Adott intenzitás mellett lényegesen 

kisebb az érzékenység a mély  és a magas hangok tartományában. Például egy  1 

kHz-es 20 dB-es intenzitású hangot ugyan olyan hangosságúnak érzékelünk, mint 

egy 20 Hz-es 70 dB-es, vagy egy 10 kHz-es 30 dB-es intenzitású hangot. Minél 

nagyobb intenzitás éri fülünket, az átviteli karakterisztika annál jobban közelít a 

lineárishoz, vagyis közel egyformán jól hallhatjuk a mély, közép, és a magas 

hangokat.

A különböző nyelvek spektrális összetevői (milyen frekvenciájú hangokat 

tartalmaz az adott nyelv, illetve ezeknek a hangoknak mely része fontos a 

megfelelő szövegértés szempontjából) jelentősen eltérnek egymástól. A magyar és 

az angol nyelvet összehasonlítva jelentős különbség tapasztalható a megfelelő 

szövegértés és az ehhez szükséges spektrális összetevők tekintetében. Ugyanolyan 

szövegértés mellett az angol nyelv spektrális igénye lényegesen kisebb, 

megfordítva a dolgot, ha mind a két nyelven szűkítjük az átvitt spektrális 

tartalmat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a magyar szöveg érthetősége romlik 

az angolhoz képest. Ennek nagyon fontos filmhangszakmai vetületei vannak. 

Egyrészt a dialóg karakter kialakításának van egy tradicionális módja. Ez annyit 

jelent, hogy a dialógok tekintetében a mozinézők számára egy megszokott 

hangkarakter, illetve hangszín az elfogadott. Ezt az ízlést is, mint a 

filmkészítésben sok mindent, az amerikai filmipar diktálja.

A probléma csak az, hogy ha minden nyelvre ezt a tradicionálisan kialakított 

hangkaraktert  alkalmazzuk, akkor az egyéb nyelvek szövegérthetősége több 

kevesebb mértékben kárt  szenvedhet. Egyébként a mozi hangminőségének 

javulásával az elmúlt évtizedekben ezen a téren is jelentős változások zajlanak, 

amik részben ezeket a tradíciókat is szép lassan megváltoztatják.
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Az utóbbi időben egyre gyakrabban kell idegen nyelvű dialógokkal foglalkozni 

magyar filmek esetén, valamint a nemzetközi koprodukcióknak köszönhetően 

különböző nyelvű filmeket, filmszinkronokat is el kell készítenünk. Kiélezett 

hangi helyzetekben egy idegen nyelv érthetőségét még akkor is nehéz megítélni, 

ha jól beszéljük azt a bizonyos nyelvet, de az is előfordulhat, hogy  olyan nyelvű 

filmben kell dolgoznunk, amelyet egyáltalán nem értünk. Természetesen ilyenkor 

az a jó megoldás, ha az ember kér egy “dialogue-coach”-ot, akinek csak az a 

feladata, hogy folyamatosan ellenőrzi a nyelvtani helyességet és az érthetőséget, 

hangsúlyt stb. Közben nem árt  tisztában lenni az adott  nyelv specialitásaival, így 

pl. spektrális tulajdonságaival, a spektrális összetevők és az érthetőség 

viszonyával. A spektrális átvitel szempontjából a kínai nyelv a legérzékenyebb. Ez 

persze nem azt jelenti, hogy a kínai hangmérnököknek van a legnehezebb dolguk 

a világon, de biztosan jelentősen el kell térniük a dialógkezelés szempontjából a 

megszokott standardoktól. Érdekes vizsgálat lenne megnézni azt, hogy ez a 

spektrális különbség hosszútávon indukál-e a különböző nyelvterületeken 

eltéréseket, már ami a fül átviteli karakterisztikáját  illeti? Van-e a kialakult 

nyelvnek valamifajta hallásevolúciós vetülete, vagy az esetleges változások csak a 

tanulási folyamat eredményei?

A fül páros szerv, de természetesen nem azért, hogy legyen egy tartalék is. A két 

fülű hallás elengedhetetlen a térbeli érzékelés szempontjából.

9. sz. ábra: A két fülű hallás.61
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15 http://www.best-microcontroller-projects.com/enhanced-binaural-sound-system.html 2012.
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A fej hangárnyékot képez a két fül között. A hangforrás lokalizációja 1000 Hz 

alatt a két fülbe érkező jel fáziskülönbsége alapján történik, míg 4000 Hz fölött  a 

két jel intenzitás különbsége az irányadó. Az újabb kutatások 62 ezt  az állítást 

némiképp elavultnak tekintik, hiszen ha befogjuk a fülünket, akkor sem romlik 

annyit az irányhallás, mint amennyit a két fül érzékelésének erős redukciója 

feltételezne, ezért inkább úgy gondolják, hogy valamiképpen főleg a 

fázisviszonyok az irányadók az iránylokalizáció tekintetében. Hallórendszerünk 

nagyon érzékeny  a fáziskülönbségekre, már 1/1000 másodpercnyi eltérésből képes 

beazonosítani az érkező hang irányát. Az intenzitáskülönbség a fülkagyló 

irányítottságából, és a fej kitakaró hatásából ered. 1000-4000 Hz között mind a két 

információt használjuk a lokalizációra. Nagyon kis frekvenciák esetén a 

fáziskülönbség oly csekély, hogy ez már irány információt nem szolgáltat az agy 

számára. Ezért sincs akkora jelentősége egy moziban, vagy  egy otthoni házi mozi 

rendszer esetén a  szubbasszus sugárzó elhelyezésének. Csak az a lényeg, hogy az 

általa létrehozott hanghullámok a frontsugárzókkal azonos hullámfrontot 

alkossanak, de hogy ez középen vagy valamelyik szélen van, az nem számít, 

tekintve, hogy  úgy sem vagyunk képesek ebben a frekvenciatartományban 

iránylokalizációra. Az iránylokalizáció pontossága függ a beesés irányától, ezért 

ha pontos irányokra van szükségünk, akkor elfordítjuk a fejünket, hogy a 

hangforrás szemben legyen velünk, mert így  sokkal pontosabb az irányérzékelés, 

másrészt szembefordulva már a látást is használhatjuk a pontos lokalizációhoz. Az 

iránykeverés kapcsán még szó lesz erről a jelenségről, de annyit elöljáróban 

elmondhatok, hogy lehetnek a moziban, a filmhangban is, olyan zavaró hangok, 

amelyek önkéntelenül is arra késztethetik az embert, hogy elfordítsa a tekintetét a 

mozivászonról, kiesve ezzel a filmnézésből. Én kerülöm az ilyen megoldások 

alkalmazását, hacsak nem pont ez a cél.

Az irányhallással kapcsolatban egy fontos jelenséget meg kell említenünk, és ez a 

Haas-effektus. A lényege az, hogy a nagyon rövid időn belül (20-30 msec) a 

fülünkbe érkező két hasonló hangimpulzus közül mindig az elsőt tekintjük a 

hangforrás irányának, a második csak az energiát növeli. Ennek szintén komoly 
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jelentősége van pl. a térhatású mozirendszerek esetén, ugyanis ha nem akarjuk 

hogy egy adott hangot, amely benne van a front és a surround csatornában is a 

surroundból érkezőnek lokalizáljuk, akkor késleltetnünk kell a surround csatornát, 

hiszen azok általában közelebb vannak a nézőkhöz, így ha nem késleltetjük őket, 

akkor hátsó irányokat fognak érzékelni. Természetesen a mozik így is vannak 

beállítva, tehát minden surround sugárzó úgy van késleltetve, hogy az elsődleges 

hangi információ a mozi minden nézőjéhez a frontsugárzókból érkezzen. Ez 

persze építészeti kérdés is, hiszen sajnos vannak olyan mozik, ahol ezt lehetetlen 

megoldani, mert a kívánt késleltetés olyan nagyra adódna, amely a hangkép teljes 

széteséséhez vezetne.

A kétfülű hallás és az agyi lokalizáció kapcsán még egy érdekes jelenségről 

érdemes beszélni, ez a “koktélparti” jelenség. Mindenki volt  már olyan 

környezetben, ahol sokan beszélnek egyszerre, mégis képesek vagyunk egy 

valakit kiválasztani a tömegből, és vele kommunikálni probléma nélkül (ez a 

helyzet pl. egy zajos szórakozóhelyen, ahol nagy a tömeg). Ha elvégeznénk azt  a 

kísérletet, hogy azon a helyen ahol az illető áll elhelyeznénk egy mikrofont és 

felvennénk a beszélgetést, utólag a hangfelvételen nem lenne érthető a dialógus. 

Tehát a hallásunk képes valamiféle térbeli agyi fókuszra, amelynek egyik 

tényezője a térbeli hallás, a másik a korábban már említett spektrális fókusz. 

Vagyis érzékenyítjük hallásunkat a beszélgetőpartner beszédspektrumára (lásd 

korábban a telefon csengés példánál). 63

A következő fontos tulajdonság a hallás korrelációs jellege, melynek lényegét 

úgy lehet röviden összefoglalni, hogy  a hallás nem csak fizikai folyamat, hanem 

legalább felerészben agyi folyamat is. Az agy a hallott  hangokat folyamatosan 

elemzi, és összehasonlítja a korábban már hallott és eltárolt hangokkal. Ezek 

alapján következtet, interpolál, jósol folyamatosan, így kiegészítve, értelmezve a 

fülünkbe érkező hangi információkat. 64 Ennek a filmkészítés közben is vannak 

fontos vonatkozásai, gondoljunk csak arra az egyszerű esetre, hogy milyen nehéz 

megítélni egy  dialógus érthetőségét, ha már rengetegszer hallottuk azt a film 

készítése folyamán. Már ott is képesek vagyunk belehallani az adott szöveget, 

ahol valójában senki más nem hallja, nem érti rajtunk kívül. Talán ennek a hallási 
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tulajdonságnak lehet jelentősége a zenehallgatás vonatkozásában is. Az általunk 

megszokott harmóniák szerethetőnek és természetesnek tűnnek, míg a 

szokatlannal sokkal nehezebben birkózik meg a hallásunk, illetve az agyunk. 

A hangokkal kapcsolatban is fontos tudni, hogy léteznek feltétlen hangi reflexek, 

de könnyedén létrehozhatunk kondicionált hangi reflexeket is. A kondicionált 

reflexek legegyszerűbb példái a különböző hangi klisék felhasználása a 

filmekben. Gondoljunk egy egyszerű varjúkárogásra, amely  szinte kivétel nélkül 

valami rossz történést előlegez meg, vagy hangsúlyoz. De hasonló lehet a helyzet 

egy valamilyen célra írott vagy felhasznált  zenei motívummal, számos példát 

találhatunk a filmtörténetben, mint pl. Bergman, A hetedik pecsét című filmjében a 

haláltánc motívum. A hangi reflexek mind a korreláción alapulnak.

A kondicionált reflex kialakulása lehet egy hosszútávú, vagy  egy rövidtávú 

evolúciós, vagy tanulási folyamat eredménye. A hosszútávú folyamat a filmnyelv 

fejlődése, bizonyos megoldások elfogadása, kanonizálása, rövid távon pedig több 

film eredményeként, vagy akár egy  filmen belül is megtaníthatjuk a nézőt 

bizonyos hatásmechanizmusok befogadására, szándékunk szerinti értékelésére.

A gyakorlás, érzékszerveink és percepciós mechanizmusaink tréningezése fontos 

tényező, mert így vélhetőleg érzékelésünk egyre finomodik, szaporodnak a ránk 

hatással lévő ingerek, bővül az érzékelt  hatás komplexitása és mélysége, esetleg új 

érzékelési minőségek alakulhatnak ki bennünk, és akár jelentősen csökkenhet a 

szervezetünkre hatással bíró ingerekhez tartozó küszöb. A túlzott kondícionálás 

pedig elvezethet akár a másik irányba is, nőhet az ingerküszöb, vagy egy idő után 

már unalmassá, vagy hatástalanná válhat egy korábban jól működő hangi reflex. 

A nap  24 órájában elképesztő mennyiségű hanginger éri fülünket és agyunkat, 

melyeknek jó része “elvész” számunkra, kiszelektálódik, míg mások különböző 

okokból kikényszerítik, hogy valamely viszonyt alakítsunk ki velük. Gondoljunk 

egy egyszerű autóriasztóra az éjszakában, ha nem hasonlít a sajátunkra, akkor 

vélhetőleg alszunk nyugodtan tovább, míg ha a miénk szólal meg, akkor 

pánikszerűen felugrunk, és keressük az okát a riasztó megszólalásának.

Az említett példa hatása egy átlag ember számára ugyanolyan, mint  egy olyan 

ember számára, aki hivatásszerűen foglalkozik hangokkal. Amiben vélhetőleg 

különbség van, az a hangi világ tudatos és folytonos figyelése, feldolgozása, a 

hangi asszociációk foka, valamint a hangi memória képességei.
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IV. A hangi vízió megteremtésének alapjai
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Ahhoz, hogy megfelelő szakértelemmel fel tudjuk építeni egy készülő 

film hangi világát, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen elemi 

momentumokból építkezünk, valamint ismernünk kell a filmhang és a 

filmkép egymásra hatásának törvényszerűségeit, sémáit, és az újszerű, 

meglepő megoldások lehetőségeit. 

IV.1 A filmhang összetevői

25. sz. bejátszás: Rain Choir 65

A bejátszás jól érzékelteti a filmhangok precíz kategorizálhatóságának 

nehézségeit, nem is törekszem erre. Ha csak hallgatnánk az adott felvételt és 

függetlenítenénk magunkat a képtől és a közönségtől, akkor nehéz lenne választ 

adni arra a kérdésre, hogy valójában mit is hallunk. Az oktatásban sem egy 

dogmatikus rendszer felállítására törekszem, inkább csak irányelveket fogalmazok 
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meg annak érdekében, hogy a szakmai párbeszédet megkönnyítsem a rendező, a 

vágó és a hangmester között.

A filmek hangi összetevői többféleképpen is csoportosíthatók, pl. eredetük, a 

rögzítés helye és ideje, a képpel vagy a történettel kialakított viszonyuk, vagy akár 

a filmben betöltött  funkciójuk szerint. Az egyes csoportokat nem lehet élesen 

elkülöníteni egymástól, hiszen lehet zörejekből zenét is készíteni, és pl. az emberi 

hang lehet dialógus, zene, vagy akár zörej jellegű is. 

26. sz. bejátszás: Az emberi hang 66 

Persze amióta mesterségesen is képesek vagyunk hangokat előállítani, még 

nehezebb a következetes csoportosítás megalkotása.

A filmbeli funkciók szerint 4 fő csoportra oszthatjuk a hangokat: Dialógus 

jellegű hangokra, zajokra, zenékre, és speciális effektekre. Ezek között, mint 

ahogy már említettem nem húzható éles határ, és sokszor nézőpont kérdése, hogy 

mely hangot hova soroljuk.
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A dialógus jellegű hangok lehetnek dialógusok, monológok, narrátor és jelenlét 

funkciójú hangok, függetlenül attól, hogy az adott hangforrás ember, állat  vagy 

valamely teremtett  lény, esetleg egy gép. Azért törekszem ilyen általános 

megfogalmazásra, mert ma már teljesen természetes, hogy a mesterségesen 

létrehozott lények is dialógus funkciójú hangokat hallatnak. A belső hang az adott 

szereplő általában nem szinkron hangja, amelynek karakterében is el kell 

különülnie a dialógusoktól. Elsősorban belső állapot, hangulat, vagy valamely 

verbális információ közlésére használható. A narrátorhang egy filmbeli, vagy 

egy kívülálló szereplő hangja, aki külső megfigyelőként kommentálhatja az 

eseményeket vagy elláthat bennünket olyan információkkal, amelyek a film 

megértése vagy a hatás létrejötte szempontjából nélkülözhetetlenek. A jelenlét 

hangok az adott szereplők nem dialógus jellegű hangjai. Fontos ezeknek a 

hangoknak az érzékelhetősége is, hiszen egy sóhaj vagy  egy hangos grimasz 

rendkívül beszédes tud lenni egy jelenetben.

A zajok lehetnek zörejek, vagy atmoszféra jellegű hangok. A zörejek élőlények, 

tárgyak mozgásának következtében létrejövő hangok, vagy természeti jelenségek 

hangjai. Az atmoszférák tulajdonképpen elemi zörejek szuperpozíciójaként is 

felfoghatók. Gondoljunk csak arra, hogy pl. egy belvárosi ház tetején 

hallgatózunk. Monoton városi zúgást hallunk, ami persze konkrét, többségében 

járművek hangjaiból tevődik össze, és hallhatunk ezen kívül egyéb hangokat is, ha 

azok közelebb vannak hozzánk, vagy valamiért akár hangerőben, akár irányban, 

akár spektrálisan némiképp “kilógnak” az atmoszféra masszájából. Ilyenek az 

autódudák, a buszhangok, vagy akár az emberi beszéd. De tovább bonthatjuk pl. a 

gépjárművek hangjait a motorban létrejövő elemi robbanások hangjaira, 

amelyekhez hozzáadódnak a hajtás elemeinek különféle hangjai, fogaskerekek, 

ékszíjak által keltett zajok, a különböző kipufogóhangok, a ventilátorok hangja, az 

áramfejlesztő rész hangjai, vagy a futómű saját zaja a talaj függvényében, és 

akkor nem beszéltünk az autórádió különböző hangjairól, amely ismét nagyszámú 

elemi hangforrásra bontható.

Nincs két  egyforma atmoszféra, ez mindig egyedi azonosítója a helynek és az 

időnek. Ezért is nagyon fontos minden forgatási helyszín atmoszférájának 

rögzítése, akár naponta többször is, hiszen az időben változó jelenségről van szó. 
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Az elemi zörej “elemi” megjelölése is csak viszonylagos, hiszen ha egy  cipő 

lépéshangját eleminek nevezzünk, akkor mi a helyzet egy kavics csikorgásával a 

cipő alatt? Ez része a lépéshangnak vagy nem? A lépéshez hozzátartozik-e a cipő 

nyikorgása, vagy a nadrág szárának surrogása vagy ezek már elemi hangok?

A zenék lehetnek alkalmazott zenék, filmzenék, és atmoszférikus zenék. Az 

alkalmazott zenék azok a zenék, amelyek a filmben valamely fizikai hangforrással 

rendelkeznek, mint pl. egy zenés szórakozóhely, vagy egy rádió a kocsiban. 

Elmondható, hogy a zene kezelési módja szerint lehetőség van az említett zenei 

síkok folyamatos váltogatására annak függvényében, hogy éppen milyen jellegű 

zenei jelenlétre van szükségünk az adott jelenethez. 

27. sz. bejátszás: Lisszaboni történet, 1994. (rend. Wim Wenders) 67

A Lisszaboni történet című filmben a Madredeus együttes zenéje folyamatosan az 

alkalmazott zene és a filmzene síkjai között mozog. A filmben látható zenekar a 

készülő dokumentumfilm zenéjét készíti, de közben mint filmzene is funkcionál.

Az atmoszférikus zene a zenehasználat  egy speciális esete. A lényege az, hogy a 

néző, bár zenéről, vagy zenei hangokról van szó, nem zeneként értelmezi ezt  a 
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hangréteget a film nézésekor. Tulajdonképpen egybeolvad a jelenet 

atmoszférájával, így segítve a teljesen egyedi hangzás létrejöttét.

28. sz. bejátszás: A fény ösvényei, 2005. (rend. Mispál Attila) 68

A speciális hangeffektek definiálása nem könnyű, és talán ez a legvitathatóbb 

kategória. Szükséges-e egyáltalán egy ilyen kategória felállítása? A nemzetközileg 

elfogadott felosztás szerint háromféle hangi rétegről beszélhetünk: dialóg, zene, 

hangeffekt. Véleményem szerint érdemes bővíteni ezt a felosztást, mert pl. a 

hangeffekt kategóriába túl sokféle hang sorolandó. Ide tartoznak a zajok, az 

atmoszférák és a tulajdonképpeni hangeffektek is (mint pl. egy “sikító” kő hangja, 

vagy egy város “lélegzete”, esetleg egy olyan szélszimfónia, aminek semmi köze 

a valósághoz, és a néző számára nem is derül ki, hogy pontosan mit hall, csak a 

hatást érzékeli, de ide sorolhatók pl. az olyan speciális hangeffektek, mint a 

fénykard hangja stb.). Talán egy kizárásos definíciót alkalmazva azt mondhatjuk, 

hogy minden, ami nem illeszthető be az eddig felsorolt három kategóriába, azt 

tekintsük speciális hangeffektnek.
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29. sz. bejátszás: Baraka, 1992. (rend. Ron Fricke), a város lélegzete 69

Eredetük szerint megkülönböztethetünk természetes és mesterséges hangokat. 

Itt  persze megint lehetetlen a kategorizálás, hiszen elég megemlíteni a 

hangmintákat, amelyek lehetnek természetes eredetűek is, de vajon az ezekből 

számítógép  segítségével létrehozott hangokat minek nevezzük, természetes vagy 

mesterséges hangoknak? Ma már nagyon sok hangot szintetikusan állítanak elő, 

de valójában nem az előállítás módja a lényeges, hanem az, hogy az adott  célnak 

tökéletesen megfeleljen. A hangszintézis bizonyos értelemben kihasználatlan 

lehetőség a filmhang készítők kezében, elképzelhető, hogy már a közeli jövőben is 

sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak az ily módon előállított hangi megoldások.

A felvétel keletkezési helye és ideje  szerint beszélhetünk helyszíni  és stúdióban 

felvett hangokról, valamint archív hangokról, attól függően, hogy hol, és mikor 

készült az adott hangfelvétel, honnan származik az adott  hang. A helyszíni hangok 

is lehetnek a forgatás helyszínén készült hangok, de sokszor szükség lehet olyan 

hangokra, melyeket valamely más helyszínen tudunk csak felvenni, függetlenül a 

forgatástól. A helyszíni hangokat tovább bonthatjuk direkt és nem direkt 

89

bg doktori, Hangelmélet 2013.

69 Baraka, 1992. (rend. Ron Fricke) Intersonic kft



hangokra. A direkt hangok a képfelvétellel egy időben, szinkronban, a nem direkt 

hangok a képfelvételtől függetlenül készülnek. 

Nagyon gyakran előforduló helyzet, hogy valamilyen okból egy hangfelvétel nem 

a legjobban sikerül, és ezért szeretnénk megismételni a felvételt. A képpel 

egyidejűleg vagy nem lehet (többnyire technikai okok miatt) jobban felvenni, 

vagy a képfelvétel már tökéletesen kész, és nincs pénzünk, vagy lehetőségünk az 

újabb felvételek elkészítésére, ekkor kérünk “csak hang” felvételt  (CSH), angolul 

“wilde track”, amelynek során megismétlünk egy jelenetet vagy jelenet részletet, 

kép nélkül, csak a hang számára. Ez lehet zaj, dialógus vagy atmoszféra is.

A képpel való viszony szerint a hangok lehetnek képen belüliek és képen 

kívüliek, míg a narratív rendszerhez képest lehet  egy hang diegetikus, vagy 

nem diegetikus. Diegetikus hangról beszélünk, ha az adott hang része a történetből 

következő hangi struktúrának, és nem diegetikus hangról, ha az adott hang nem 

része az általunk teremtett világnak, vagyis ha a hang nem következik a narratív 

struktúrából. Talán egy kicsit szemléletesebb az a megfogalmazás, hogy 

diegetikus az a hang, amelyet a szereplők “hallanak”. Természetesen a diegetikus 

hangok is lehetnek képen belüliek és képen kívüliek.

A következő 2 bejátszásban azt hallhatjuk, hogy miként lehet egy zene   

diegetikus, miközben valójában nem diegetikus hatásmechanizmussal vérteztük 

fel. Ez azért is fontos kérdés, mert általában a nem diegetikus hangok használata 

önmagukban is manipulációt jelentenek, viszont némi csalással váltogathatjuk a 

diegetikus és a nem diegetikus síkot oly módon, hogy a néző nem érzékeli a direkt 

manipulációt, miközben szemernyi kétségünk se legyen a manipuláció tényét 

illetően.

Az első bejátszás két zenei érdekességet tartalmaz, az egyik Beethoven V. 

Szimfóniájának (Sors) kezdő részét hallhatjuk egy  bimm-bamm csengő 

jóvoltából, mint egy előre jelezve a baljós eseményeket.
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10. sz. ábra V. Szimfónia 70

A másik zenei részlet pedig a “Singin’ in the rain” című musical híres betétdala 

meglehetősen furcsa kontextusban. A zene persze itt is diegetikus, hiszen az egyik 

szereplő énekli.

 

30. sz. bejátszás: Mechanikus narancs, 1971. (rend. Stanley Kubrick) 71

A következő bejátszás zenéje egyértelműen nem diegetikus zene, ha a funkciót, 

vagy a zenei beillesztés módját vizsgálom, de azzal, hogy bevágtak elé egy 

lemezjátszót, elvileg diegetikussá vált, nem érezzük a direkt manipulációt. Sőt a 
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filmben többször visszatér ez a zene felhasználási mód, de a körülményekre 

emlékezve ezeket is automatikusan diegetikus zeneként érzékeljük. Példa lehet   ez 

arra is, hogy  miként tanítható a néző egy hangi jelentéstartalomra, hiszen a 

későbbiekben már nem látjuk a lemezjátszót, mégis diegetikus hangként 

érzékeljük ezt a zenét.

 

31. sz. bejátszás: Száll a kakukk fészkére, 1975. (rend. Milos Forman) 72

IV.2 A kép és hang fogalmi analógiái

Miért fontos a kép és hang közötti fogalmi analógiák ismerete? Egyrészt mert 

minden analógia segíti a hangi hatásmechanizmus megértését, másrészt  mert az 

analógiák segítségével közelebb kerülhetünk a hőn áhított  rendezői-operatőri-

hangmesteri közös nyelv használathoz is. A kép és hang analógiája olyan 

anyagrész, amely a hangmérnökök kreativitását  fejleszti azáltal, hogy  az új 

értelmezéssel újabb lehetőségekre, újabb hatáseszközökre lelhetnek. A vizualitás 

fogalmi rendszere lényegesen ismertebb, szemléletesebb mint az auditív rendszer 

definíciói, ezért logikus a fogalmi analógiákon keresztül vizsgálni a hangzó világ 

szabályszerűségeit.
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Mint ahogy  a képnek úgy  a hangnak is van plánja. Ha becsukjuk a szemünket, 

akkor egy elhangzó dialógusból elég nagy  biztonsággal meg tudjuk mondani, 

hogy mekkora képkivágás illik hozzá. Mik is a jellemzői az egyes hangi 

plánoknak? A közeli hangok dús mély hangtartalommal rendelkeznek. Normál 

körülmények között nagyon keveset tudunk meg az akusztikai és hangi 

környezetről. Az akusztikai környezet alatt  azt értjük, hogy  a direkt hang a 

hangforrás akusztikai környezetébe jutva visszaverődések, elnyelődések és 

interferenciák következtében válaszhangokat generál, amelyek visszahatnak a 

direkt hangra is. Ebben a közös térben hallgatva a direkt és a visszavert hangok 

összességét sok információt megtudhatunk a hangforrást körülvevő világról. 

Ugyanazt a hangot kibocsátva teljesen mást  hallunk egy barlangban, mint 

mondjuk egy templomban, és ha nem is tudjuk precízen megfogalmazni a 

különbséget, akkor is nagy  biztonsággal eltaláljuk a hely jellegét. A közeli hangnál 

kevésbé érzékelhető az akusztikai környezet által okozott változás, és a környező 

hangok is kisebb mértékben hallhatók.

Egy hangi totál esetén a frekvenciamenet erősen eltolódik a közepes frekvenciák 

felé, tehát lényegesen kevesebb mély és magas hangot hallunk, míg az akusztikai 

környezet okozta változás és a hangi környezet dominánssá is válhat.

Sok mindentől függ az, hogy egy képi plán esetén milyen hangot érzünk 

megfelelőnek. A 80-as évekig nem voltak kisméretű rádiómikrofonok, így filmes 

célra ezeket  nem lehetett a szereplőkre felszerelve használni. Egyetlen mód 

maradt a hangfelvételre a mindenféle iránykarakterisztikájú, és különböző 

minőségű mikrofonok használata. Természetesen ezek a mikrofonok nem 

kerülhettek képbe, így  mindig igyekezni kellett képhatáron mikrofonozni. A hangi 

plánt tehát a képhatár határozta meg.

Mindezek következményeként az azonos képkivágásokhoz hasonló hangi plán 

kerekedett szinte magától, így kialakítva a mozinézők körében a hangi plánra 

vonatkozó ízlést. Ebből következik, hogy ha eltérünk bármely irányba a szokásos 

elvárt hangi plánoktól, akkor annak már jelentése van a néző számára.

A rádiómikrofonok és a soksávos technika megjelenésével ma már nem ilyen 

következetes a hangi plánozás, és így  ez a lehetőség némiképp szűkülni látszik. 
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Ma már csak a “baltával faragott“ plánkülönbségek működnek megfelelően, mint 

például a nagyon közeli hang, vagy a nagy totál, a belső hang, illetve a narráció.

Ugyanakkor a plánozás csökkenésének van egy  gyakorlati haszna is, mivel a 

közeli hangok érthetősége sokkal jobb. Az érthetőséget jelentősen befolyásolják 

nem csak a különféle zajok, hanem az akusztikai környezet okozta változások, 

mint például a tér zengése, de jelentős hatása van a képkivágásnak is. Nagyon 

hosszú időn keresztül ezt úgy oldották meg a filmkészítők, hogy minden lényeges 

hangi információ nagy közelikben hangzott el. Egy zengő térben rögzített 

hangesemény lényegesen rosszabbul érthető, különösen akkor, ha ezt a hangot 

nem ideális körülmények között hallgatjuk. Ilyenek lehetnek a televízió és a rádió, 

hiszen ezeket szinte kivétel nélkül zajos környezetben hallgatjuk.

A következő képi analógia a fókuszált hang. Ahogy a kép bizonyos részei élesek, 

míg más részei homályosak, ugyanígy  hangban is élhetünk ezzel a lehetőséggel. 

A nagy különbség az, hogy amíg a kép  optikán keresztüli természetes velejárója a 

fókusz és a mélységélesség, addig a hang esetében ez nem ilyen természetes 

lehetőség. Vannak ugyan irányított mikrofonok, mégsem tudjuk a hangi fókuszt 

olyan szabadon kezelni, mint a képit. Bár rendelkezésünkre áll az utólagos 

manipuláció lehetősége, amikor a hangutómunka folyamán szinte határok nélkül 

manipulálhatjuk a film hangját, ugyanakkor az eredeti hangokkal mindez nem, 

vagy csak kis mértékben tehető meg. Az utólagos manipuláción ebben az esetben 

azt értem, hogy  mondjuk egy jelenet esetén valami háttérhangnak szánunk fontos 

szerepet, de a felvett  eredeti hang szövetében ez a hang szinte alig hallható. Az 

esetek döntő többségében nincs, vagy  csak kis mértékben van arra mód, hogy ezt 

a hangot kiemeljük, hiszen az eredeti hang egy összetett  hangi szövet, amiben ha 

valamit felerősítünk, akkor a többi összetevő is értelemszerűen felerősödik, nem is 

beszélve arról, hogy ha ennek a hangnak a forgatókönyvben, vagy a forgatáson 

nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget, akkor a minősége és a szeparálhatósága 

biztosan nem megfelelő. Így csak utólagos “rátett” hangokkal érhetjük el a kívánt 

hatást. 

De mit is jelent a mikrofonok irányítottsága, iránykarakterisztikája? A mikrofonok 

(a gömb karakterisztikájú mikrofon kivételével) nem rendelkeznek minden 

irányból egyforma érzékenységgel. Hogy mely irányból mekkora az 
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érzékenységük, ennek ábrázolására használják az iránykarakterisztika 

jelleggörbét. Természetesen térbeli görbéről beszélünk. Az alábbi ábrán néhány 

mikrofon fajta tipikus iránykarakterisztikáját láthatjuk.

   

11. sz. ábra: A gömb mikrofon iránykarakterisztikája

   

12. sz. ábra: A cardioid (vese mikrofon) mikrofon iránykarakterisztikája

   

13. sz. ábra: A szuper cardioid (szuper vese mikrofon) mikrofon 

iránykarakterisztikája 73
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Az iránykarakterisztika frekvencia függő is, ami a következő ábrán is jól látható. 

Az iránykarakterisztika jelleggörbe szaggatott vonala jelzi a 6 kHz, míg a 

folyamatos vonal a 400 Hz frekvenciájú hangra vonatkozó érzékenységet  az irány 

függvényében. Jól látható, hogy  a 400 Hz-es hang esetén a mikrofon érzékenysége 

kevéssé függ a beesés szögétől, vagyis a magasabb frekvenciájú hangok a 

mikrofonok segítségével sokkal jobban irányíthatóak, mint az alacsony 

frekvenciásak.

14. sz. ábra: A kardioid mikrofon iránykarakterisztikájának frekvencia 

függése 74

Ennek természetesen nagy jelentősége lehet a hangfelvétel készítés folyamán is, 

hiszen ha például egy zajos, forgalmas útkereszteződésben szeretnénk hangot 

venni, akkor ezt a hatást nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egy ilyen helyszínen 

rendkívül dús mélyhang tartalmú zajra számíthatunk. Ha megpróbáljuk különböző 

mikrofonirányokkal, és mikrofonkarakterisztikákkal csökkenteni a felvételbe 

kerülő zaj mértékét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy nem lesz lényeges a 

különbség a 150-200 Hz alatti hangok esetén, mert ebben a tartományban az 

irányított mikrofonok irányítottsága nem számottevő.

Egy további képi analógia a képhatár kérdéskörből következtethető. Amikor 

eredeti hangokról beszélünk, akkor elmondható, hogy hangi szempontból nem 
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igazán lehet “keretezni”, minden mindenhova behallatszik, ha nem is ugyanakkora 

intenzitással, de többnyire hallható. Valódi hangi határokat csak utómunkával 

lehet létrehozni. Ez nagyon lényeges tulajdonság hangfelvételi szempontból, és 

egyben fontos manipulációs lehetőség is, különösen akkor, ha egy jelenet  hangját 

egy más síkra szeretnénk átvinni. Íme egy egyszerű példa a Bibliotheque Pascal-

ból, amikor a tűzoltó zenekar elköszön a kiszabadított mesehősöktől egy 

liverpooli utcán. A teljesen szürreális jelenet alatt nem lehettek reális hangok, 

ezért az egész jelenetet le kellett zörejezni, és így lehetett elemelni a hangot a 

valóságtól. 

32. sz. bejátszás: Bibliotheque Pascal, 2010. (rend. Hajdu Szabolcs) 75

A sötét és világos részek aránya, az átfogás (kontraszt), a hangi világban a halk és 

hangos részek arányának, a dinamikatartománynak felel meg, míg a kép 

színtelítettségével a hangszín fogalmát rokoníthatjuk hangországban. Ezen utóbbi 

megfeleltetéseknek legfeljebb a közös nyelv szempontjából van jelentősége.

Érdemes megvizsgálni azokat az eseteket is, amikor pont az a lényeg, hogy nem 

állítható fel fogalmi analógia a kép és a hang, vagy tulajdonságaik között. Egy 

ilyen különbség, hogy mennyire tudunk elvonatkoztatni a konkrét látványtól 

illetve hangzástól, vagy másként fogalmazva mennyire fontosak számunkra 
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bizonyos referenciák, illetve az eltérés a megszokottól mit okoz a befogadóban? A 

szem sokkal jobban tud alkalmazkodni a különböző fényviszonyokhoz. A kép 

esetén gyakorta élnek egy előre meghatározott színvilág használatával, amelynek 

akár fontos dramaturgiai jelentése is lehet. Hangban erre igazából nincs mód, 

legalábbis egy egész művön átívelő koncepcióra vonatkoztatva. Nem 

manipulálhatjuk hangszínben a hangzó világot, mert a fülünk és hallásunk sokkal 

jobban ragaszkodik a referenciákhoz. Ha ettől mégis eltérünk, akkor az vagy 

hibaként jelentkezik, vagy valamely  más jelentéstartamot fog közvetíteni a 

hallgató számára. Ez valamiféle hallási objektivitásnak is tekinthető.

IV.3 A kép és hang viszonya, egymásra hatása

A film létezik hang nélkül, de kép nélkül nem? Talán még manapság is 

hallhatóak olyan megjegyzések egy forgatáson, hogy “ne foglalkozzunk a 

hanggal, majd utólag megcsináljuk”, mert persze a képnek mindenképpen meg 

kell lennie, hiszen ha nincs kép, akkor nincs film sem. Volt aki úgy  fogalmazott, 

hogy “a film létezik hang nélkül, de kép nélkül nem”. 

Igaz, hogy  a hang teljesen nulláról is újrateremthető, de nem hinném, hogy ez 

lenne a cél. Ma a számítógépes látványtervezés időszakában pedig a kép is 

megteremthető a nulláról, vagy teljes egészében újrateremthető. Lehet, hogy pár 

éven belül megteremtődik a “vezérkép” megfogalmazás, ahol mint a 

vezérhangnál, semmi sem fog számítani, utólag úgyis minden másként  lesz, bármi 

és annak az ellenkezője is elkészíthető.

Ugyanakkor arról beszélni kell, hogy milyen hasonlóságok és különbségek 

vannak a kép  és hang érzékelés tekintetében, ezek miként hatnak egymásra, vagy 

hogy a kép és a hang milyen viszonyban lehetnek egymással. Hogyan 

befolyásolhatja a vizuális és az auditív rendszer a narratív rendszert és fordítva, 

illetve mikor tekinthető redundanciának a hang a filmes kommunikációban? 

Mint ahogy arról már volt szó, sokak szerint a kép létezik hang nélkül is, de 

fordítva ez nem képzelhető el. Ez a felfogás nem állja meg helyét, hiszen van már 
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példa arra is, amikor egy adott  filmen belül a képnek olyannyira nincs szerepe, 

hogy a vászon pl. akár fekete is lehet. 

33. sz. bejátszás 2001: Űrodüsszeia, 1968. (rend. Stanley Kubrick) 76

Stanley Kubrick filmje egy három perces nyitánnyal indul, amely  alatt  fekete a 

képernyő. A nyitány  egy  önálló zenei kompozíció, amely egyébként a film egy 

további részében filmzeneként is visszatér (a csillagkapu jelenetben). Mi lehet 

ennek az oka? Nyilván az, hogy a rendező anélkül, hogy a történet érdemi részét 

elkezdené, szeretné a nézőket megfelelő hangulatba hozni, nevezhetjük ezt 

egyfajta ráhangolódásnak, ami valamilyen formában azért szervesen kapcsolódik 

a filmhez, azzal kompozíciós egységet alkot. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ebben 

az esetben a hangnak prioritása van a képpel szemben. Én kifejezetten jó ötletnek 

tartom az ilyen filmkezdést. Tulajdonképpen ennek egy kicsit megengedőbb 

formája az olyan főcím készítés, amely  még nem része szorosan a történetnek, de 

mint hangulati elemnek nagyon fontos szerepe van az egész film  szempontjából. 
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34. sz. bejátszás: Solaris, 1972. (rend. Andrej Tarkovszkij), eleje főcím 77

Tarkovszkij Solaris című filmjének eleje főcíme alatt  egy Bach korál-előjátékot 

választott a kellő atmoszféra megteremtésére. Nagyon fontos, hogy mire a film 

elkezdődik, addigra a néző megfelelő “befogadó” állapotba kerüljön, mert így a 

filmi hatás erőteljesebben érvényesül. A filmnek ugyanilyen fontos része a 

végefőcím. Itt pedig az a kérdés, hogy  a nézőt milyen hangulatban engedjük el. 

Tévedés azt gondolni, hogy a filmesek olyen exhibicionisták, hogy ha kell, ha 

nem, elolvastatják a főcímet szerencsétlen nézővel az elejétől a végéig. Szerintem 

egyáltalán nem ez a fő cél. Nem lehet belezuhanni egy történetbe és kizuhanni egy 

történetből, különösen ma, amikor az emberek meglehetősen rohanó, és zaklatott 

életet élnek, nagy szükség van erre a ráhangolódásra. Talán nem véletlen, hogy a 

magyar nyelv a ráhangolódás kifejezést használja erre a folyamatra, a végefőcím 

vonatkozásában pedig megalkothatjuk a ki- vagy az elhangolódás fogalmát is. 

Egyébként az opera forma pl. nem véletlenül tartalmaz nyitányt, ahol még a 

cselekmény nem kezdődik el, de a mű kompozíciós egysége, valamint a befogadói 

hangulatteremtés szempontjából nagyon lényeges zenekari bevezető kapcsolódik 

szervesen a műhöz. Aki ezt nem tervezi meg gondosan, az biztosan árt a 
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filmjének, és így tulajdonképpen a nézőnek is. Miként vélekedik erről Woody 

Allen az Annie Hall  (rend. Woody Allen) című filmben?

35. sz. bejátszás: Annie Hall, 1977.  (rend. Woody Allen) című filmben 78

Alejandro Gonzales Inarritu, Mexico – 11’09’’01 - September 11 (2002) 79 címmel 

készített  rövidfilmet. A film kis részében látható csak kép, egyébként fekete a 

képernyő. Eleinte bevillanásokat láthatunk egy zuhanó emberről, majd kicsit 

hosszabban láthatjuk a World Trade Center felrobbanását (ez utóbbit hang nélkül).

Némileg persze extrém megoldás, de ma már arra is van példa, hogy egy  filmhez  

egyáltalán nem tartozik kép, Snow white, 2000. (rend. João César Monteiro) 80  

filmje erre mutat példát.

A példák alapján látható, hogy  indokolt esetben még a képnélküliség sem az 

ördögtől való.
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Bár meglehetősen speciális kép-hang kapcsolat, de a filmek elején található 

logókról talán e helyütt érdemes beszélni. Elképesztő az a sutaság és hozzá nem 

értés, amivel a döntő többségük jellemezhető. Bizonyára ezeket a logókat olyan 

emberek terveztetik, akik nem értenek a filmkészítéshez, és sajnos még ízlésük 

sincs. Persze nem könnyű olyan logót tervezni, amely bármilyen film elé 

odatehető, amely  nem okoz stílustörést, és nem zökkenti ki, vagy bosszantja fel a 

nézőt  a film előtt. Sajnos önkritikusan azt kell mondanom, hogy a problémák 90 

százalékát a hang okozza. A fő jellemzők, az iszonyatos hangerő, az ízléstelen, 

hatásvadász hangi megoldások, valamint az olyan hangi konstrukciók használata, 

amely a befogadóban kellemetlen érzéseket generál. Sokkal kevesebb bajom 

lenne, ha ezek a logók némák lennének. Azt kéne megérteni a gyártócégek 

tulajdonosainak, hogy ugyan rendelkezésre állnak azok a filmnyelvi megoldások, 

amelyek kellően figyelemfelkeltőek, amelyek alkalmasak arra, hogy ezekből a 

logókból főszereplőt csináljanak, de tényleg ez a cél?

Meg kell említenem továbbá egy rendszeresen elkövetett  technikai hibát is ezzel 

kapcsolatban. A cég megrendel egy  logót, az a cél, hogy figyelemfelkeltő, 

agresszív és hangos legyen, tisztelet a kivételnek. A logó elkészítésekor persze 

még nem tudható, hogy milyen filmek elé fog kerülni. A hiba abból fakad, hogy a 

logó, nem akkor kerül rá a képre, amikor még folyik a hangkeverés, hanem utólag 

esetleg pozitívban rávágják a kópiára. Ez a legrosszabb verzió, mert itt még az a 

lehetőség sem áll rendelkezésre, hogy a film stílusának megfelelően legalább a 

hangerőn változtathassunk, esetleg kicseréljük, vagy lenémítsuk a hangját a 

keveréskor. Kifejezetten szeretem azokat a megoldásokat, mint pl. a 2001: 

Űrodüsszeia esetén, ahol az MGM logó alatt  már a filmzene van, így kevéssé 

zavaró, nem okoz stílustörést.

A továbbiakban vegyük sorra a kép és hang viszonyának alapeseteit.

A látványból következő hang

Az első kép-hang viszony, amikor a képen látható események hangját hallhatjuk, 

tehát a hang a látványból következik. Gyakran használt kifejezés, hogy  ebben az 

esetben sokszor redundáns információkkal van dolgunk, hiszen a képen pontosan 

látjuk a történéseket, miért kell hallanunk a hozzátartozó hangokat is? Szerintem 

valódi redundancia csak a képi elemek hangi ismétlésekor, vagy a természetes 
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állapoton túli filmnyelvi eszközök jelenléte esetén képzelhető el. Hiszen a való 

világban sincs lehetőségünk arra, hogy a bennünket körülvevő hangokat 

valamilyen rendező elv szerint redundánsnak minősítsük és korlátozzuk 

jelenlétüket. Tehát a kiinduló állapot  a természetes állapot, vagyis a dolgok és 

történések számunkra megszokott állapota, a valóságos hangzó környezet.

Azt ugyan mondhatjuk, hogy a hatás, vagy  az információ átvitel érdekében 

korlátozzuk a természetes hangi állapotot, de ezt akkor sem nevezném 

redundanciának. Ez a leggyakrabban előforduló megoldás, ami tulajdonképpen a 

meghangosított kép esete. A hangi teljességre való törekvés annak kérdése, hogy 

mennyire akarunk reális hangzást elérni, illetve a túl sok hang használata nem 

okoz-e egyéb problémákat, mint pl. figyelemmegosztást, vagy kifáradást. Nem árt 

követni a “maximális hatást minimális eszközökkel” iránymutatást: ami nem 

hiányzik, az nem kell. Nem az a cél, hogy mindent a legapróbb részletig 

hallhatóvá tegyünk, hanem a narratív rendszer által igényelt  “valóság” 

illúziójának létrehozása. Ha a valósághű ábrázolásmód a fontos, akkor 

törekedjünk reális hangi világra, ha nem ez a cél, akkor csökkentsük a képpel 

szinkron, rendelkezésre álló hangok számát, vagy hangerejét. Tulajdonképpen 

ebben az esetben a mindenkori referencia nem más, mint a nézői tapasztalat. 

Mindenkinek vannak hangélményei, amelyek viszonylag kis tűréssel egy irányba 

konvergálnak, figyelembe véve az adott látványt. Minden megszokotthoz képesti 

eltérésnek jelentése van a figyelmes mozinéző számára. Ha túl sok hanginger éri a 

nézőt  egyszerre, akkor vagy kénytelen válogatni, vagy eluralkodik rajta egy 

zűrzavaros állapot ennek minden fiziológiai és pszichés következményével.

A válogatásban képi és hangi segítséget is nyújthatunk. Pl. a természetestől eltérő 

hangi arányok kiemelhetnek fontos dolgokat. Ennek különleges formája, amikor 

olyan eszközöknek, mozgásoknak, tevékenységeknek adunk hangot, amelyek a 

való életben nem tapasztalhatók. 

A felnagyított képnek köszönhetően a néző elvárja, hogy  legyen hangja azoknak 

az eseményeknek is, amelyeknek eredendően nem volt. A történések így sokkal 

hatásosabbak, átélhetőbbek, és a végeredmény tekintetében érthetőbbek is.
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36. sz. bejátszás: Apaföld, 2009. (rend. Nagy Viktor Oszkár) 81

A képből következő hangi világ redukálása

A másik véglet  az, amikor nagyon elnyomjuk a reálishoz képest a jelenet hangi 

környezetét. A hangi konstrukció függvényében a néző erre fokozott figyelemmel, 

vagy egy másik gondolati, vagy hangulati síkra való áttéréssel reagál. Gyakori 

megoldás, hogy tompítjuk, vagy  teljesen elhagyjuk a kép diktálta hangi világot, és 

pl. egy  zenével más hangulatba helyezzük a nézőt, tulajdonképpen elemeljük a 

jelenetet a valóságtól. Hajdu Szabolcs Tamara című filmjének egyik jelenetében 

csak a melodika hangja az egyetlen hang, ami hallható. Ennek az a célja, hogy  a 

néző elsősorban a zene által diktált hangulatba kerüljön. Természetesen ezt 

legtöbbször a kép is megerősíti, de ettől függetlenül ebben az esetben a zene 

határozza meg a jelenet hangulatát. Ha a jelenet egyéb hangjait  is felhasználjuk 

akkor ezen hangok függvényében a kezünkbe kerül egy “hangulatszabályzási” 

lehetőség, amelynek segítségével bizonyos határok között, de szükség szerint 

változtatható a hangulati töltöttség.
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A hangi figyelemelterelés eszköze

A következő lehetőség a hangi figyelemterelés eszköze. Remek 

feszültségteremtési lehetőség, amikor a “vihar előtti csend” illúzióját hozzuk létre 

azáltal, hogy szándékosan letompítjuk a képből következő hangi világot. A 

szervezet erre fokozott figyelemmel reagál, így jól megtervezett hanghatással 

sokkszerű állapotot, vagy enyhébb esetben feszült állapotot hozhatunk létre, és 

tarthatunk fenn a hang és a kép együttműködésének köszönhetően. Különösen 

bizonyos műfajú filmek kedvelt eszköze ez a megoldás (krimi, horror, scifi, stb.).

 

 37. sz. bejátszás: Nyolcadik utas a halál, 1979. (rend. Ridley Scott) 82

Hangi kulissza szinte nincs, kivéve azt  az egy hegedű hangot, ami segít  fokozni a 

feszültséget, majd kiderül, hogy  csak egy macska. A következő hasonló 

helyzetben már nem biztos, hogy ilyen szerencsénk lesz, a nézőn úrrá lesz a 

rettegés és a bizonytalanság.

A kép és hang aszinkronítása

Ebben az esetben arról van szó, hogy a kép és a képhez tartozó szinkronhang 

egymáshoz képest  szándékosan el van csúsztatva, hogy különböző okokból ne a 

kép által diktált pillanatban halljuk az odatartozó hangokat, ami az adott képhez 
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tartozik. Ebben az esetben a hang megelőzi, vagy utólag magyarázza a képen zajló 

eseményeket. Gyakran alkalmazott  megoldás hogy  egy adott képvágás elé hozzuk 

a következő jelenet hangját, így  sűrítünk, vagy tesszük folyamatosabbá a képi 

folyamatot.

 A képtől független hangi jelentéstartam

A hang időnként rendelkezhet a képtől teljesen független önálló jelentéstartammal 

is, bár a teljesen független kifejezés csak első hallásra állja meg a helyét, 

valójában ennek a hangi megoldásnak is illeszkednie kell a film dramaturgiájához.

38. sz. bejátszás: Bibliotheque Pascal, 2010. (rend. Hajdu Szabolcs) 83

Az előző jelenetben a képből egyáltalán nem következő tér, zörej és atmoszféra 

világ tapasztalható, amely  a nézőben elindít egy szabad asszociációs folymatot. 

Ebben az esetben ennek célja a feszültségkeltés, a képzelet szülte világ 

megvalósítása, valamint elidegenítés a való világtól.

Tulajdonképpen képen kívüli hangokról van szó - legalábbis abban az értelemben, 

hogy a hangok nem következnek a képből és a látható akusztikus környezetből – 

amelyek önálló jelentéstartalommal bírnak. Ha jobban megfigyeljük, akkor 

vízcsorgás, halk dübörgés, némi atmoszférikus zene, imahangok, apró tűzhangok 
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fedezhetők fel benne, és mindez barlangszerű térben elhelyezve. Annyi bizonyos, 

hogy a hangi világ nem következik a képből, de a kép  és a hang semmiképpen 

sincs ellentmondásban. Ráadásul a hang kissé túlmutat a képen, megváltoztatva a 

jelenet hatását, sőt a jelentését is.

Ennek speciális esete az ellenpontozás, ebben az esetben a vizuális és az auditív 

réteg ellentétes jelentéstartalmat hordoz.

A következő bejátszásban zenei ellenpontot láthatunk és hallhatunk, egy gyönyörű 

Bach muzsikára táncolnak az égen a bombázó repülőgépek, bár ismerjük a 

mögöttes tartalmat mégis a zene hatására van benne valami szép.

39. sz. bejátzsás: A Holocaust szemei, 1994. (rend. Szász János) 84

A trükkök hangja

Általános értelemben ezekben az esetekben mindig arról van szó, hogy vagy az 

utólagos képi manipuláció, vagy  valami olyan képi esemény miatt kell a hangi 

jelentéstartalmat módosítanunk, átértelmeznünk, kiegészítenünk, vagy 

megerősítenünk, amely  nem volt “hallható” a képfelvétel idején, vagy  inkább a 

kép ezen része utólag készült  el. Az előbbire nézzünk egy  példát a Bibliotheque 

Pascal című filmből.
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40. sz. bejátszás: Bibliotheque Pascal, 2010. (rend. Hajdu Szabolcs) 85

Ez egy álomjelenet, amelynek csak bizonyos eseményei voltak láthatók az eredeti 

képfelvételen, a többit mind utólag teremtették. Egy hatalmas trombita kel ki a 

földből, amelyből kigyalogol egy fúvószenekar az elhunyt papa vezényletével. 

Már említettem korábban, hogy a hangok mélytartalma mennyire befolyásolja az 

érzékelt  tárgyi méreteket. Itt pl. ennek érdekében használtuk a zene egy oktávval 

lemélyített verzióját és még ezt is kiegészítettük további szubbasszus tartalommal, 

így a trombita nem csak a képi de a hangi világ következtében is hatalmasnak 

tűnik. 

Gyakori esemény az is, hogy  valaminek a hangját nem tudjuk rögzíteni, mert az 

különböző okokból nem hallható a felvételkor. Erre hallhatunk egy egyszerű 

példát a következő bejátszásban. Nyilvánvaló, hogy a színész kezét nem 

égethetjük meg a felvétel folyamán, de utólag sokat segít, ha ezt a képi 

jelentéstartalmat hangban is megerősítjük. Egyébként gondoljunk bele egy 

csatajelenetbe, ahol a felvételkor fakardokkal aprítják egymást a szereplők, 

miközben hatalmas hungarocell sziklák hullnak az égből, és persze semmi sem az 

aminek látszik. Egy ilyen jelenet hangját a dialógok kivételével biztosan újra kell 

teremteni.
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41. sz. bejátszás: Vizsga, 2011. (rend. Bergendy Péter) 86

A szinkrézis

Walter Murch által bevezetett kifejezés, annyit  jelent, hogy egy adott képi 

esemény hangját valamely más hanggal, hangokkal helyettesítjük. 

Tulajdonképpen a hangi jelentéstartalom tudat alatt elindít a nézőben egy 

asszociációs folyamatot, amely némiképp visszahat a látványvilág érzékelésére is. 

A látszólag két független jelenség a kép és a hang a nézőben eggyé válva új 

minőséget hoz létre. Példaként nézzünk meg egy  rövid részletet A Holocaust 

szemei című filmből (rend. Szász János). A búgócsiga hangja össze van keverve 

egy  légvédelmi sziréna hangjával. A kettő együtt különös hatást kelt.

109

bg doktori, Hangelmélet 2013.

86 Vizsga, 2011. (rend. Bergendy Péter) Unio Film



42. sz. bejátszás: A Holocaust szemei, 1994. (rend. Szász János) 87

A képen kívüli hangi események

A jelenet történéseinek tisztázása, folytonossága vagy logikai rendjének érdekében 

gyakran használunk olyan képen kívüli hangokat, amelyek szervesen 

kapcsolódnak a képi eseményekhez és a jelenethez. Ilyenek pl. egy képen kívüli 

bejövetel, vagy egy dialógus részlet. Szeretném felhívni a figyelmet ezen hangok 

minimális használatára. A néző nem ellenőr, aki papírral és ceruzával a kezében 

azt vizsgálja, hogy hol történik valami logikai bukfenc, vagy hangi folytonossági 

hiba. A kérdés ismét az, hogy mi az, aminek dramaturgiai jelentése van, illetve 

melyek azok a hangok, amelyeknek hiánya zavart, vagy félreértést okoz? Minden 

egyéb képen kívüli hangot próbáljunk minimalizálni.

A hang térbelisége, iránya a látványhoz viszonyítva

A mozi ma már technikailag alkalmas pontos hangi irányok megjelenítésére, ami 

lehetővé teszi a képi és hangi lokalizáció egybeesését, vagyis a képen látható 

hangforrás irányából szólhat a hang. Ez megoldható térmikrofonok használatával 

a felvételkor, vagy utólagos iránykeveréssel is. 88 

110

bg doktori

87 A Holocaust szemei, 1994. (rend. Szász János) http://www.youtube.com/watch?v=4Z2dD1H_BAE 
2010.

88 Az eredeti-hangos filmek esetén nem könnyű megoldani a térbeli szeparációt - leginkább lehetetlen, 
főleg, ha a felvételkor ez nem volt szempont.

http://www.youtube.com/watch?v=4Z2dD1H_BAE
http://www.youtube.com/watch?v=4Z2dD1H_BAE


Az 5.1-es hangi formátumnak köszönhetően a képen kívüli hangok elhelyezésére 

a teljes 180 fokos nem látható térszög is a rendelkezésünkre áll. Ízlés kérdése, 

hogy ezeket a lehetőségeket  miként használjuk ki. Annyit azonban nem árt 

figyelembe venni, hogy a néző egy hirtelen, konkrét, nem a kép síkjából érkező 

hang esetén hajlamos összekeverni a valós és a képzeletbeli világot, aminek 

következtében, elkezd forgolódni, és kiesik a történetből. Egész egyszerűen nincs 

felkészülve a hátulról érkező hangokra. Én magam azt az irányelvet képviselem, 

hogy ne válasszunk olyan megoldásokat, amelyek a moziban akár csak egy 

embert is megzavarnak, ezért én a képen kívüli hangok esetén csak nagyon 

indokolt esetben használok szélsőséges irányokat.

A képen kívüli hangok speciális esete a terek és atmoszférák térbelisége. Milyen 

irányelvek szerint döntsünk? Jó megoldás-e az, hogy mondjuk egy erdőszéli kis 

faház belsejében játszódó jelenetben kihasználjuk a térbeli hangzás adta 

lehetőségeket, és a hátsó hangszórókba is keverünk atmoszféra hangokat? Ez 

megint ízlés kérdése, de azért azt nem árt figyelembe venni, hogy a mozi méretei 

befolyásolják térélményünket. Visszatérve az előző példára, ha ezt egy szobában 

házimozi rendszeren hallgatjuk, akkor a kép és a hang, a látvány és a hangzás nem 

mond ellent egymásnak, hiszen a képi és hangi térérzet nagyjából megegyezik. Ha 

azonban ezt a jelenetet egy nagy moziban nézzük, akkor számolnunk kell azzal a 

lehetőséggel, hogy a vizuális és az auditív térérzet  legalábbis nem erősíti egymást. 

Vélhetőleg az lesz a benyomásunk, hogy hangilag egy nagy  hodályban ülünk, de a 

látvány ennek ellent fog mondani. Tulajdonképpen a jelenet  intimitása forog 

veszélyben. Én nem mondom azt, hogy ez rossz megoldás, de ezt a tényt nem árt 

figyelembe venni. Talán érdemes azt a rendező elvet követni ebben a kérdésben, 

hogy közepes méretű mozira tervezünk. Amely  jelenet ekkora vagy nagyobb 

térben játszódik, ott bátran használhatjuk a 3 dimenziós térbeliséget, ennél kisebb 

terekben viszont a teljes hangot a frontban, vagyis a kép síkjában érdemes tartani. 

Ettől lehet eltérni, de ennek már jelentése lesz a néző számára, vagy esetleg az 

eltérés zavart okozhat.

Hogy mennyire nem gyárthatunk szabályokat, annak igazolására említhetnék egy 

példát a Konyec (rend. Rohonyi Gábor) című filmből. Hőseink egy elhagyott 

úttörő tábor faházában vesztegelnek, miközben a rendőrség bekeríti őket. Az előző 

okfejtés szerint illene a faházban játszódó jelenet hangjait a frontoldalon tartani, 
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mert a méretek és a jelenet intimitása is ezt követelné. El kell ismernem, hogy  a 

filmben nem az ajánlásaimnak megfelelő megoldást választottuk. Ennek oka az 

volt, hogy ebben a jelenetsorban nagyon sokszor “kivágunk” a rendőrökre, majd 

vissza a faházba. Ha ragaszkodtunk volna a vázolt irányelvhez, akkor érezhetően, 

és zavaróan ugrott volna a jelenet térbeli hangja minden egyes vágásnál. Így 

született  egy kompromisszumos megoldás, az utólagos ideológia pedig az, hogy 

nyitva vannak az ablakok, meg számtalan helyen lyukas a faház - ez persze nem 

túl jó magyarázat. 89

 

A kép és a szövegérthetőség viszonya

Már a hangosfilm korai időszakában rájöttek arra, hogy a verbális információ 

érthetősége és tudatosulása jelentősen függ a képtartalomtól. Ha olyan képeket 

mutatunk, amelyek elvonják a mozinéző figyelmét, akkor a szövegérthetőség 

erősen romlik, ennek mértéke elérheti a 20 százalékot is. Ha viszont egy  nagy 

közeliben hangzik el az adott szöveg, ahol a szájmozgás és az arcmimika is jól 

látható, akkor a szövegértés jelentősen megnő, ennek mértéke a 10 százalékot is 

meghaladhatja. Ezt már a hangosfilm nagyon korai időszakában felfedezték (sőt 

talán úgyis fogalmazhatunk, hogy az erre való törekvést még a némafilmes 

időszakból örököltük) ahol minden lényeges dialógus közelikben hangzott el. Ez 

is oka annak, hogy a régi filmek dialógusai a technikai hiányosságok ellenére néha 

jobban érthetők a maiakénál. A másik lényeges ok az artikulációs készség, a szép, 

jól érthető beszédre való igény és törekvés, valamint a hangerő. A filmszínészet 

nagyon sokszor speciális játékmódot igényel abban az értelemben, hogy 

különösen egy közeli esetén nem szerencsés az erős arcmimika. Ez 

szükségképpen azzal jár, hogy a színészek egyre halkabban beszélnek. A halk 

beszéd egy bizonyos szint alatt sajnos artikulációs problémákat is generál, így 

jelentősen romolhat a szövegértés.
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A képtől nem független hangi, költői kifejezési formák

Végezetül nézzünk néhány szép, szinte költői hangi megoldást. Elsőként egy 

hangi metaforát. A következő példa nem csak azért érdekes, mert keretes 

szerkezetet ad a filmnek, hanem részben azért, mert megvizsgálhatjuk, hogy 

miként kondicionálhatjuk a nézőt egy  adott jelentéstartalom felismerésére, részben 

pedig ezzel a megoldással egy  ember halála teljesen más érzelmi szintre kerül. 

Nyilván ebben a hatásban minden dramaturgiai eszköznek fontos szerepe van, de 

most ennek csak a hangi vetületével foglalkozom. Az Elszánt diplomata című 

politikai krimi bevezető és záró szekvenciáját fogjuk látni. Mind a kettőben 

gyilkosság történik, de a másodikban csak a felszálló madarak hangjából tudunk 

erre következtetni..

43. sz. bejátszás: Az elszánt diplomata, 2005. (rend. Fernando Meirelles) 

című film eleje 90
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44. sz. bejátszás: Az elszánt diplomata, 2005. (rend. Fernando Meirelles) 

című film vége 91

A Delta című filmben (rend. Mundruczó Kornél) egy megerőszakolási jelenetben 

hallhatunk egy ütemesen dolgozó gépet. A jelenet egy óriási totálban látható, 

szinte csak ezt a hangot halljuk.

45. sz. bejátszás: Delta, 2008. (rend. Mundruczó Kornél) 92

114

bg doktori

91Az elszánt diplomata, 2005. (rend Fernando Meirelles) Focus Entertainment

92 Delta, 2008. (rend. Mundruczó Kornél) Mokép



Nézzünk egy példát a hangi hasonlatra a Solaris című filmből. Az űrállomáson 

vagyunk, ahol egy érdekes eszközzel pótoljuk a természet hiányzó hangját. “A 

Solarison az éjszaka a legjobb”.

46. sz. bejátszás: Solaris, 1972. (rend. Andrej Tarkovszkij) 93

Ha a kép  és hang viszonyáról beszélünk, akkor biztosan elmondhatjuk, hogy 

általában véve a képi befogadás az elsőrendű, de a filmi hatásmechanizmus 

szempontjából nincs értelme fontossági sorrendet felállítani.
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V. Az elképzelt hangi világ, és a hangi dramaturgia
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A hangmester oktatás célja, hogy ne pusztán hangrögzítő 

szakembereket képezzünk – mint ahogyan a nagyobb hagyományokkal bíró 

operatőr oktatás célja is az, hogy ne pusztán magas szintű képrögzítésre 

legyenek képesek a végzett hallgatók – hanem olyan kreatív filmes 

szakemberek álljanak munkába, akik képesek a film hangi rétegeit a 

narráció és a hatáskeltés szempontjait is messzemenően figyelembe véve 

megalkotni. Ezért tananyagunk kiemelten fontos része a hangi dramaturgia. 

A hangi dramaturgia nincs a filmdramaturgia oktatás nélkül. A hangmester 

osztályok dramaturgia oktatásának célja az, hogy a filmkészítés e nagyon 

fontos szakterületén is jártas, az alkotói munkát értő- s érző módon segíteni 

tudó szakembereket képezzünk. A filmötlettől a hangutómunkáig tartó alkotó 

folyamat megismerése során a hallgatók elsajátítják a filmdramaturgia 

alapfogalmait, valamint a szinopszis, a treatment és a forgatókönyv olvasás 

képességét, megszerzik a leendő munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges 

szakmai tudást a filmelemzés, a filmes és televíziós történetmesélés, a 

struktúra, a karakterológia, a jelenteépítés - összességében a dramaturgia 

területén. A jelenlegi oktatási struktúrában az az elképzelésünk, hogy a 

szakemberré válás és a filmkészítés folyamatában is nagyon korán 

megkezdődjön a párbeszéd és a kooperáció a különféle szakokra járó 

hallgatók között. Mindennek köszönhetően a leendő hangmesterek a 

technikai feladatkörön túlmutató, kreatív alkotókként vehetnek részt a 

filmkészítés teljes folyamatában.

V.1 A forgatókönyv hangja

Bizonyos értelemben a “forgatókönyvek hangja” kihasználatlan terület, pedig ez 

is része lehetne a készülő f i lm tel jesebb elképzelhetőségének,  

megvalósíthatóságának, tervezhetőségének. Természetesen szigorúan véve a hang 

nem része a forgatókönyvnek, kivéve, ha a narratíva közvetlen kapcsolatban van 

valami hangi eseménnyel. Korábban precíz technikai-forgatókönyv is készült 

minden projekthez, ami részletes információkat tartakmazott a képi és a hangi 

megvalósításról. Ez a filmkészítés fontos lépcsője, ahol már a megvalósítás 
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minden eleme bekerül az anyagba, legkésőbb itt  mindenképpen rendelkeznünk 

kell hangi elképzelésekkel is. Általános probléma, hogy  a hangi oldalról sokszor 

elfelejtkezünk, pedig a technikai könyv hangi vonatkozásainak megírása sok 

tekintetben rákényszerítette az alkotókat a forgatókönyv más aspektusokból 

történő átgondolására (a dialógusok mellett a hangi instrukciók, hangi hatáskeltő 

elemek is szerepeltek). A hangmestereket is célszerű lenne felkészíteni erre a 

feladatra, hogy hathatós segítséget nyújtsanak a hangi réteg megtervezésében, és 

esetleg a rendezők oktatásában is lehetne a hangi vízió hangsúlyosabb elem.

Bár a lényeges érvek között  nem említettem, de azért az is fontos szempont, hogy 

a hangi alkotócsapat is jelentős inspirációt és segítséget kaphatna munkájához, ha 

mások is komolyan vennék a hangban való gondolkodást.

Azt persze nehéz lenne kijelenteni, hogy a forgatókönyvi hangi kulissza 

kidolgozottsága, vagy  kidolgozatlansága alapvetően befolyásolja a film végső 

hangját, de az biztos, hogy hatással lehet rá.

Először vizsgáljunk meg egy olyan példát, ahol már a forgatókönyvből is érezhető 

a különleges hangi világra való törekvés. A film a Hukkle (rendezte Pálfi György, 

hangmérnök Zányi Tamás). Meg kell jegyezni, hogy  ez egy ritka példa, mivel 

ebben a filmben nincsenek dialógusok, így az egyéb hangok veszik át részben ezt 

a szerepet is. A hangnak nagyon fontos dramaturgiai funkciója van, ezért 

elkerülhetetlen hogy ez megjelenjen a forgatókönyvben is.

 “ELSŐ TÉTEL: A FELADVÁNY 94

1/1. FALU – FÖLD ALATT      2’

Sötétből és halk dübörgésből bontakozik ki egy  csúszómászó, mintha föld alatti 

vackából törne a fény felé. Közelünkben kúszik el a mérges vipera, a felszín felé 

tart. 

Egy domboldalon ér ki a napra, ahonnan Kesernyést, az apró magyar falucskát 

látni, amint biztonságosan megbújik a csöndes völgyben.
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2/1. CSEKLIK BÁCSI HÁZA - BELSŐ     5’

"Huklee"  - hallatszik egy  visszatarthatatlan hang, még az előbbi tájkép alatt. Aztán 

egy szobában vagyunk. 

Cseklik Józsi bácsi már nagyon öreg. Egyedül él, romos, de romantikus, tornácos 

házban. Épp  az ételhordóval babrál, gázt gyújt, melegíti a főzeléket. Aztán megint 

hallatszik az a furcsa hang: - Huklee… Józsi bácsi eszik néhány falatot, de az a 

“huklee..” nem hagyja: összerándul a teste, úgy tör fel belőle a hang. Csuklik az 

öreg, hukkle…, de ez már rég megszokott dolog nála, nem berzenkedik ellene. 

Elvesz egy pokrócot az ágyról meg egy kis tehéntejet tartalmazó fémkannát, és 

kifele indul. Huklee… - tér vissza rendszeres időközönként a csuklás. 

2/2. CSEKLIK BÁCSI HÁZA 

Nyílik a faajtó - ajjééé -, kilép rajta az öreg az utcára. Hukle… Leül a ház előtt a 

kispadra. Huklee… A megereszkedett  pad válaszol neki: nyek… Huklee, nyek…, 

huklee, nyek…, - válaszolgatnak egymásnak.

Az utca vége felől megtermett kandisznó közeledik -plöccs, plöccs...-, mögötte 

apró termetű gazdája -kip-kop, kip-kop, kip-kop-, aki egy nagy bottal terelgeti az 

állatot. Elmennek az ücsörgő öregúr előtt, az ember megemeli a kalapját -surrr-.

Biciklis kölyök tűnik föl a másik oldalon: vékony ostort csattogtat a feje fölött, 

előtte birkák rohannak. Mögötte szélsebesen teker a postás, megelőzi, int egyet az 

öregnek, csönget a biciklin, és elhajt. A szomszéd portára bekopog, egy 

mosolygós Nagymama veszi át a nyugdíjat. Aláírja a készpénzátvételi nyugtát, 

serceg a toll. 

Tehenek kavarnak hatalmas port Cseklik bácsi orra alá. Cseklik csak csuklik -

huklee-. 

Kisgyerek eszik hatalmas mézes kenyeret. A porba ejti, kicsit elszontyolodik, 

aztán fölveszi és megeszi.   
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Libák, kacsák, tyúkok ricsajoznak a szomszéd portákon, a párkányon egy macska 

mosakszik -slup-slup–.

2/3. CSEKLIK BÁCSI HÁZA

A távolból lovaskocsi közeledik, a lovak patkójának dobogása egyre hangosabbá 

válik. - Tluk-tlik, tluk-tlik, huklee, nyekk… tluk-tlik, tluk-tlik, huklee, nyekk... Már 

a részegen alvó hajtó horkolását is hallani: - Khrhoo…khrhoooo…ooo… 

Belesimul a többi zajba, elemévé válik.

Már a szekéren vagyunk, épp  most haladunk el a háza előtt ücsörgő Cseklik bácsi 

előtt. 

A gyengeelméjű fiú ül a bakon. Alszik. A lovak lassú monotonitással – mintegy 

Cseklik bácsi csuklásának ütemére – húzzák a gumikerekes szekeret. (Hukle, tluk-

tlik, khrhoo, nyekk-nyekk, hukle, tluk-tlik, stb…) A szekéren húszliteres 

fémkannák. Összekoccanó hangjuk újabb színt ad a fokozatosan kibontakozó 

zajszimfóniának (kocc-kocc).”

 Az már ennyiből is érzékelhető, hogy nem mindennapi hangi kulissza 

körvonalazódik a forgatókönyv alapján. Egyrészt szinte minden apró zajnak 

jelentősége van, már a fura hangutánzószavak olvasása is érdekes ritmusokat 

produkál, kellő hangi képzelőerővel halljuk a Pálfi által megálmodott 

zajszimfóniát. Az is sejthető, hogy a film zörejezése kulcsfontosságú lesz a filmi 

hatásmechanizmusban, sok kreatív ötlettel olyan hangokat is létre kell hozni, 

amelyek a valóságban nem érzékelhetők, vagy nem is léteznek.

Nézzük meg ezt a “zajszimfóniát”, vajon mit sikerült megvalósítani a rendezői 

elképzelésekből?
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47. sz. bejátszás: Hukkle (rend. Pálfi György) 95

A következőkben hallgassunk meg egy rövid részletet egy Fliegauf interjúból, 

ahol a rendező arról mesél a Dealer kapcsán, hogy még nincs is forgatókönyv, de 

már a hangmérnökkel szoros együttműködésben gondolkodnak és dolgoznak a 

hangi világon. Speciális hangokat gyűjtenek és készítenek, ami bizonyára 

inspirálja a forgatókönyv írását is.

48. sz. bejátszás: Interjú Fliegauf Benedek a Dealer-ről 96
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Ez alapján is megerősítve érezhetjük magunkat abban, hogy a sound-design 

területén egy igényes film esetében nem lehet elég korán elkezdeni a hangi 

gondolkodást. Természetesen a hangi elképzelések nem mindig úgy valósulnak 

meg ahogy azt megtervezzük vagy  előre elképzeljük. Ezzel kapcsolatban a 

Dealerből érdemes megvizsgálni egy  jelenenetet. Ez egy olyan film, ahol kiemelt 

jelentősége van a hangi dramaturgiának, vizsgáljuk meg a fogatókönyv egy 

részletét, vajon mit lehetett kiolvasni a forgatókönyvből?

 “3. kép           (utca, külső, nappal) 97

A Dealer a zsúfolt városi forgalomban biciklizik, kerülgeti a lépésben haladó 
kocsikat. A fülsüketítő tülkölés és mély motorzaj lassan átkeveredik a 
telefonbeszélgetés hangjába. Végül már csak a beszélgetést halljuk.

Hang:
Higgye el, hogy ha nem lenne nélkülözhetetlen a segítsége, egyházunk nem 

fordulna önhöz, nem szokásunk kérni, főleg kétszer nem.

Dealer:
Mi van?

Hang:
A Fényhozók Egyháza képviselője vagyok, és ön nyilván emlékszik egy régebbi 

kuncsaftjára, Újvári Atyára?

Dealer:
Az ki? Miről beszél?

Hang:
Esetleg Golgota néven mutatkozott be önnek.

Dealer:
Ismerem.

Hang:
Sürgősen találkoznunk kellene önnel.

Dealer:
Miért nem ő beszél?

Hang:
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Ez nem telefontéma.

Dealer:
Mit vigyek?

Hang:
Ugyanazt, csak többet.

Dealer:
És hova?

Hang:
Ugyanoda, ahova eddig hozta.

Újra a város zaját halljuk.

4. kép                  (utca, külső, nappal)

A Dealer tolja a biciklit. A szórólapozókat kerülgeti. Egy hatalmas, fehér őrlőfog 
állja az útját. Az arcnál, egy téglalap alakú kukucskáló nyílást látni. A Fogban 
sötét van.
A Dealer ki akarja kerülni a Fogat, de az elé áll.”

A filmet megnézve azt gondolná az ember, hogy ebben a forgatókönyvben 

biztosan rengeteg hangi utalás található. A választott részlet  azon kevés részek 

egyike, ahol van valami utalás az elképzelt hangi környezetre, azonban ha 

megnézzük a film vonatkozó részletét, akkor azt tapasztaljuk, hogy még ez sem 

teljesült, vagy inkább az ellenkezője hallható a végső filmhangban. Nincsenek 

tolakodó hangok, az egész hangi szövet finoman, egyszerűen, ugyanakkor nagyon 

hatásosan van felépítve. Az említett részben is szinte csak jelzésértékű hangok 

vannak, minden üres, természetellenesen effektezett, furcsa, szokatlan hangi 

fókuszokkal, sokszor szinte steril egyedi hangokkal. A városzaj is inkább csak 

illusztratív jellegű, nincsenek kontrasztok, nincs dinamika, inkább csak egy furcsa 

üresség. A mesterséges atmoszféra teremtés és a művet átfogó hangi dramaturgia 

kapcsán még szó lesz erről a filmről.

A következő bejátszásban nézzük meg, hogy a forgatókönyv részlet miként néz ki 

a filmben.
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49. sz. bejátszás: Dealer (rend. Fliegauf Benedek) 98

V.2 A hangi dramaturgia

Létezik-e önálló hangi dramaturgia? Azt kell mondanom, hogy az elkészült film 

teljessége szempontjából, nincs és nem is lehet önálló hangi dramaturgiáról 

beszélni. A kész film esetében a teljesség, az összhang, a különböző rétegek 

egymásra hatása számít. Ha egy film esetén külön hangi dramaturgiáról lehet 

beszélni, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy  talán hibát követtünk el a hangi 

réteg felépítésénél, mert a nézők számára a hang leválik a film egészéről. 

A filmkészítés folyamatában azonban van külön létjogosultsága a hangi 

dramaturgiának. Léteznie kell olyan irányelveknek, amelyek alapján a hangi 

réteget meg kell terveznünk és el kell készítenünk. Jó, ha ezeket az irányelveket 

konkrétan meg is tudjuk fogalmazni. A készülő filmre vonatkozóan 

megfogalmazott irányelveket tekintem gyakorlati hangi dramaturgiának.  

Fontosnak tartom, hogy a hangmesterek kezébe olyan konkrét, jól követhető 

szempontrendszert adjak, amely segít átlátni ezt a számukra nehéz területet. Egy 
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konferencia 99  adta az ötletet ahhoz, hogy kidolgozzak a hallgatók számára egy 

olyan meghatározott  kérdéskörökből álló kritériumrendszert, amely  támpontot 

nyújthat a forgatókönyv elképzelt hangi világának átgondolásához, segít felépíteni 

a filmre vonatkozó hangi víziójukat, valamint annak legfontosabb összetevőit és 

később a filmhang elkészítésekor is használható. A konferencián említett 

kritériumrendszert átdolgoztam és kiegészítettem, így a gyakrlati hangi 

dramaturgia 11 kritériuma a következőképpen alakult:

(1) a narratív funkció és a hangi jelentéstartam viszonya,

(2) pontosság, hitelesség,

(3) a műfaji konvenciók és a sound-design viszonya,

(4) a hangi konvenciók és a hangi dramaturgia, 

(5) a sound-design és a mű “természetes” hangjainak viszonya, 

(6) a mű strukturája és ritmusa hangdramaturgiai szempontból, 

(7) a hang dramaturgiai  szerepe a filmben,

(8) a zene dramaturgiai funkciója, a zene és az egyéb hangi megoldások 

     aránya dramaturgiai szempontból, 

(9) korfestés, hangi emlékek felidézése, szándékolt rezonanciakeltés a 

     hallgatóban, 

(10) a technikai minőség, 

(11) a filmet befogadó médium sajátosságai általános és konkrét 

   értelemben.

A 11 szempontot igyekszem a gyakorlat oldaláról átfogalmazni olyan kérdésekké, 

amelyeket a hangmérnök a forgatókönyv elolvasása során végiggondolhat. 

Mindenkinek más az érzékenysége, a gyakorlati tapasztalata, háttértudása, érzelmi 

viszonyulása az adott történethez, forgatókönyvhöz, ezért azt javaslom a 

hallgatóknak, hogy  a kritériumrendszert  ne úgy  alkalmazzák, mint egy kiskátét, 

amelyen kötelező adott sorrendben végighaladni, hanem mindenki saját 

beállítódása szerint válogassa ki azokat a szempontokat, amelyek az ő számára 

inspirálóak, amelyek mentén könnyen el tud indulni a hangi világ 

megteremtésének rögös útján.
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Az is könnyen előfordulhat – ahogyan ez a példákból is látszódni fog –, 

hogy különböző forgatókönyveknél más-más szempontok lesznek fontosak. 

Vannak olyan történetek, amelyeknél a klisék használata, vagy a pontosság, 

hitelesség kérdéskör alkalmazása lesz a kulcsfontosságú megoldandó probléma, 

máshol a hangzó és a képi világ viszonya lesz meghatározó a film hangi 

dramaturgiájában, stb.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az elméleti szempontokat és a 

gyakorlati kérdéseket egy táblázatban is összefoglaltam.

1. A narratív funkció és a hangi 

jelentéstartam viszonya.

Milyen hangi eszközökkel tudjuk

alátámasztani a kép és a történet 

narra t ív e lemei t? Van-e olyan 

momentum a forgatókönyvben, ahol a 

kép-hang-narrat íva párhuzamos 

viszonya megbontható? Szükséges-e a 

forgatókönyv valamely  jeleneténél, 

hogy a hang megerősítse, illetve 

gyengítse a kép vagy a narratíva 

jelentéstartamát?
2. Pontosság, hitelesség. Milyen hangi eszközöket alkalmazzunk 

a hitelesség, illetve a hitelesség 

illúziójának megteremtése céljából?

3. A műfaji konvenciók és a 

sound-design

M i l y e n f i l m h a n g i e s z k ö z ö k e t 

alkalmazzunk ahhoz, hogy a filmhang 

megfeleljen a választott  műfaji 

kategória konvencióinak? Szükséges-e 

valahol a konvenciók áthágasa? 

S z ü k s é g e s - e a f i l m h a n g g a l 

ellenpontozni a mű konvencionálisabb 

rétegeit?
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4. A hangi konvenciók és a hangi 

dramaturgia.

Mely jeleneteknél alkalmazzunk 

konvencionális megoldásokat? Mikor 

térjünk el a konvencióktól, és ez 

milyen plusz jelentést hordoz?
5. A sound-design és a mű 

“természetes” hangjainak viszonya.

A megalkotott  hangok belesimulnak-e 

a filmhang természetes szövetébe? 

Van-e kohézió a sound-design és a képi 

v i l á g “ l á t h a t ó ” h a n g j a i n a k 

megjelenítése között? Szükség van-e 

speciális hangeffektre?
6. A mű strukturája és ritmusa 

hangdramaturgiai szempontból. 

A filmhang hogyan adja meg, illetve 

hogyan módosíthatja a film belső 

ritmusát? 

A filmhangból kiragadott  néhány 

perces részlet hogyan képviseli a 

filmhang egészét? 
7. A hang dramaturgiai  szerepe a 

filmben. 

Kész hangi koncepcióval vágunk-e 

neki a munkának? Mennyire rugalmas 

az előre elképzelt koncepciónk? 

Mennyi teret adunk a spontán, intuitív  

ötleteknek?

Mennyi dramaturgiai szerepet szánunk 

a hangnak? Milyen tartalmakat oldunk 

meg hangi dramaturgiával? 
8. A zene dramaturgiai funkciója, 

valamint aránya a többi 

filmhangnyelvi eszköz 

dramaturgiai funkciójához 

viszonyítva.

A zene és az egyéb hangi rétegek 

aránya, van-e kiemelt szerepe a 

zenének? 

9. Korfestés, hangi emlékek 

felidézése, szándékolt 

rezonanciakeltés a hallgatóban.

Mennyire használjuk ki a kulturális 

referenciákban rejlő lehetőségeket?
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10. A technikai minőség. Mennyire felelünk meg a technikai 

minőség objektív és szubjektív 

paramétere inek, i l le tve a f i lm 

s z e m p o n j á b ó l m e n n y i r e k e l l 

kihasználnunk az adódó technikai 

lehetőségeket?
11. A filmet befogadó médium 

sajátosságai ál talános és 

konkrét értelemben.

Mennyire optimalizáltuk filmünket az 

ado t t méd ium sa j á tos sága inak 

megfelelően,  illetve mennyire tér el a 

filmi hatásmechanizmus a különböző 

médiák tekintetében.

1. sz. táblázat

(1) A narratív funkció és a hangi jelentéstartam viszonya

A leggyakoribb eset amikor a hangi kulissza alátámasztja, a narratív struktúrát. 

Tulajdonképpen nevezhetjük ezt alapesetnek is, hiszen a legtöbbször ez a hang 

funkciója. Keressünk választ arra a nagyon egyszerű kérdésre, hogy vajon egy 

ajtóbecsapódás tényleg pusztán csak egy  ajtóbecsapódás-e? A kérdés úgy is 

feltehető, hogy egy atmoszféra, vagy egy zörej alkalmas lehet-e arra, hogy 

módosítsuk vagy megváltoztassuk a kép  által generált  elsődleges 

jelentéstartalmat? A válasz természetesen az, hogy persze, egy  ajtóbecsukás nem 

mindig csak egy ajtóbecsukás, és igen, a hang képes módosítani vagy kiterjeszteni 

a filmi jelentéstartalmat. Maradjunk az eredeti ajtós hasonlatnál. Ez a bizonyos 

ajtóbecsukás többlet jelentéstartalmat hordozva megerősíthet-e valamit a 

történetben? Gondoljunk például egy  szakításra, aminek a végén az egyik fél 

végérvényesen becsap – jó hangosan – egy ajtót. Az ajtóbecsukás nélkül is tudjuk, 

hogy a kapcsolat tönkrement, de egy drasztikus ajtóbecsapás nyomatékosíthatja, 

és egyben véglegesítheti ezt a jelentést. Vagy gondoljunk egy jelenet, vagy egy 

történet lezárására, amelynek végén becsukódik egy ajtó, mintegy  szimbolikusan 

is jelezve a végét valaminek. Lehetőségünk van fordított hatás elérésére is, amikor 

a hang hiányával erősítjük az adott jelentéstartalmat.
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50. sz. bejátszás: Ryan közlegény megmentése, 1998. (rend. Steven Spielberg) 100

A narratív funkció és a hangi jelentéstartam viszonyához tartozó gyakorlati 

kérdések tehát a következők: Milyen hangi eszközökkel tudjuk alátámasztani a 

kép és a történet egyes narratív elemeit? Van-e olyan momentum a 

forgatókönyvben, ahol a kép-hang-narratíva párhuzamos viszonya megbontható? 

(Vagyis a hang a képpel nem párhuzamos, de a narratívát szolgáló 

jelentéstartalmat hordoz.) Szükséges-e a forgatókönyv valamely  jeleneténél, hogy 

a hang megerősítse, illetve gyengítse a kép vagy a narratíva jelentéstartalmát?

(2) Pontosság, hitelesség

Mindenek előtt tisztáznunk kell, hogy mit is értünk hangdramaturgiai 

pontosságon, hitelességen? Természetesen nem arról van szó, hogy a hangi 

ábrázolásnak valamely  objektív szabályrendszerben feltétlenül hitelesnek vagy 

pontosnak kell lennie. A lényeg, hogy minden a film szabályrendszere szerinti 

legyen, koherens egységet alkotva a történettel és a film teljes dramaturgiájával. 

Lehet, hogy egy  adott filmben a reális lesz hiteles, míg egy másik film esetén 

teljesen el kell szakadnunk a valóságtól és ettől lesz pontos, és hiteles a hangi 

ábrázolásmód. 
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Az alábbi bejátszásban egy olyan Dogmafilmről van szó, amelyben nem csak a 

hangi ábrázolásmód, de minden egyéb filmi kifejezési forma is teljesen 

minimalista, nincs benne semmi konstruált, minden olyan, mint a valóságban. 

Hangilag szinte az az érzésünk, hogy  elmaradt az utómunka, a snittek csak 

egymásra vannak dobálva, hangi keverésnek szinte nyoma sincs. Sokszor jól 

hallhatók a vágások, néha még a rendező is képbe kerülve kommentálja az 

eseményeket. Más filmekben ezek sokszor hibának hatnának, de ebben az esetben 

a téma, a film világa és a történet mesélés módja ezt a fajta ábrázolásmódot teszi 

hitelessé. A film egységes képet  nyújt ebből a szempontból is, valamint a néző a 

film végére megszokhatja ezeket a megoldásokat, de ez a bizonyos értelemben 

vett túlzott naturalizmus olyan elv, amely nélkül véleményem szerint nem sérülne 

az eredeti rendezői szándék, és talán a nézőt sem hoznánk zavarba.

51. sz.  bejátszás: Főfőnök, 2007. (rendező Lars von Trier) 101

A következő filmben azt láthatjuk, hogy miként lehet ezt az egységet 

megteremteni zavaró momentumok nélkül.
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52. sz. bejátszás: 4 hónap 3 hét 2 nap, 2007. (rend. Cristian Mungiu) 102

Ebben a filmben is minimalista megoldásokat hallhatunk, de eltúlzott 

naturalizmus nélkül. Mintha egy  dokumentumfilmet néznénk, mintha a spontán 

események előttünk játszódnának. A kialakított  világ tökéletesen hiteles, szikár. 

Teljes az összhang a történet, a kép, a hang és a színészi játék stb. 

vonatkozásában. Nincs változó hangszerelés, a film valamennyi szegmense 

egyformán kap  szerepet a hatásmechanizmusban, és ez a szerep  abszolút 

funkcionalista.

A következő bejátszás egy áldokumentumfilm részlete. Filmtörténeti szempontból 

is van jelentősége, hiszen 1988-ban még nem sok ilyen film készült, ráadásul ez 

egy vizsgafilm, amit a FAMU-n készítettek végzős diákok. Ebben a filmben pont 

az volt a cél, hogy becsapják a nézőt, vagyis hitelesnek tűnjön a hangi 

ábrázolásmód is, mindez persze humorral és pici túlzásokkal, hogy azért ne 

vegyük nagyon komolyan. Ennek érdekében mindenképpen olyan hangi világot 

kellett  konstruálni, amely minden szempontból a hitelesség látszatát kelti. 

Olyannak kellett lennie mint egy átlag dokumentumfilm, nem eltérve a 

konvencióktól, ha szükséges volt, akkor mesterségesen el kellett rontani hangokat 

a hitelesség illúziója érdekében. A magyar verzióban kevéssé nyomon követhető 

az eredeti hang, de mindenképpen dicséret illeti a magyar stábot, mert tökéletesen 
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sikerült olyan hangalámondást  alkotni, hogy szemernyi kétségünk sem lehet, ez 

egy valódi dokumentumfilm. A narrátor, Kertész Péter szenvtelen hangon 

közvetíti, magyarázza az eseményeket és a többi magyar hang is tökéletesen 

megfelel az elvárásoknak, miközben megtartják a magyar verziók szokásos 

kívülállását, távolság tartását.

 

53. sz. bejátszás: Az olajfaló (dir. Jan Sverak) 1988. 103

A következőkben nézzünk egy olyan példát, ahol kivételesen a fizikai 

törvényeknek megfelelő hangi kulisszát hallhatunk az Űrben. Teljes csend van, az 

űrhajóban is csak légzés hangokat hallunk. 104 Ez ritka kivétel, miután légüres 

térben közvetítő közeg nélkül a hang sem terjed, így  a teljes csend lenne a 

“hiteles” megoldás, erre azonban alig akad példa az egyetemes filmtörténetben.
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54. sz. bejátszás:  2001: Űrodüsszeia, 1968. (dir. Stanley Kubrick) 105

A továbbiakban nézzünk egy olyan filmet, amelyben pont az a cél, hogy a hangi 

kulissza egy konstruált világot ábrázoljon, mert  a történet egésze és a film 

dramaturgiája ezt kívánja. Ebben az esetben a hitelesség erre a konstruált világra 

vonatkozik.

55. sz. bejátszás: Dealer, 2003. (Fliegauf Benedek) 106
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A rövid bejátszásban is érzékelhető, hogy a cél egyáltalán nem a reális hangi világ 

megteremtése volt. Jellemző inkább a kevés és nagyon illusztratív hang 

használata. Mindenhol szegényes, kiüresedett atmoszférák hallhatók néhány 

szándékoltan művi állathanggal (sirály, macska). A dialógusok fakó, egyhangú, 

természetellenes beszédmódban hangzanak el, pontosan igazodva a film világához 

és a szereplők karakteréhez. Ehhez a “szegényes” hangi világhoz kapcsolódik egy 

mesterségesen létrehozott, periódikusan, lassan változó, visszatérő speciális 

hangeffekt, amely manipulált szélhangok és szintetikusan létrehozott zenei 

hangok felhasználásával készült. Jól illeszkedik ez a hangi konstrukció a képi 

megvalósításhoz is, hiszen lassú kameramozgások követik az eseményeket az 

egész filmben. 

(3) A műfaji konvenciók és a sound-design

Minden filmes műfajnak vannak hangi konvenciói, gondoljunk csak egy 

romantikus filmre ahol a zenehasználat a legfőbb hangi jellemző, vagy  a western 

jól beazonosítható jellegzetes hangi világa is bárki számára azonnal felismerhető. 

Vannak azonban olyan filmek, amelyek más műfajok, esetleg más műnemek 

konvencióiból építkeznek. Ilyen például a Dick Tracy című film, amely egy 

képregényhős történetét “mozgatta meg”. A film képi megformálása szigorúan 

követte a képregények stílusát és konvencióit. Jellegzetes, telített színeket 

alkalmaztak, rajzfilmszerű kontrasztos képekkel. A maszkok és a sminkek is éles 

vonalakat, erős színeket használtak. Hogyan követhetné a filmhang a képregények 

konvencióit, amikor a képregény is “néma”? – kérdezhetnénk, de ha jól 

belegondolunk, a képregény nem néma. A képeken számtalan utalást találunk a 

hangokra, különös feliratokat olvashatunk, és hangeffektekre utaló légmozgások 

rajzát láthatjuk. A filmhang akkor követi jól a minta műfaj – vagyis a képregény  – 

konvencióit, ha a hangi hatás a képregények “hangképzésére” emlékezteti a 

nézőket. A filmben megfigyelhető hangi szempontból a figurák szinte 

karikaturisztikusan elrajzolt beszédhangja.

Az Indiana Jones sorozat azzal vált különlegessé, hogy nem követte az aktuális 

zenei trendeket, stilisztikai konvenciókat, hanem ehelyett visszanyúlt a 30-as 
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évekbeli klasszikus Hollywood-i zenékhez – és ezzel új stílust teremt a 

kalandfilmek hangi palettáján.

Izgalmas feladat a filmalkotók számára, ha film egyik rétege ellenpontozza a többi 

réteg által hordozott konvenciókat. Például ha egy vígjátékba bekerül egy 

mélyebb emberi tartalmakkal bíró jelenet, és ezt képben, hangban is ki kell emelni 

a film konvencionális szövetéből.

(4) A hangi konvenciók és a hangi dramaturgia

Ez a szempont úgy hangzik, mintha szorosan kapcsolódna a műfaji konvenciók 

kérdéséhez, pedig más területet érint. Itt arról van szó, hogy  a filmhang elmúlt 80 

évében kialakultak konvencionális hangi ábrázolások, mint  pl. a tücskös 

atmoszféra, a szél hangjának felhasználása, a varjak hangja, stb. A forgatókönyvet 

olvasva ez a kritérium abban segít a hangmérnöknek, hogy mérlegelje hol, milyen 

jeleneteknél alkalmazzon könnyen befogadható, egyszerűsített, egyértelmű hangi 

megoldásokat, és mikor távolodjon el a konvencióktól, mert az adott momentum 

kiemelésére van szükség, vagy arra, hogy olyan plusz jelentéstartalmat adjunk 

hozzá, amelyeket a konvencionális hangi megoldások nem hordoznak.

Érdekes kérdéskör a zene konvencionalitása, ebben az esetben is beszélhetünk a 

felhasznált zenék jelentéstartalmáról, de ide tartozhat a zenefelhasználás módja is. 

A következő bejátszásban Rofusz Ferenc Ticket című animációs filmjéből 

láthatunk egy  részletet. A film egy  szubjektív kameraperspektíva a születéstől a 

halálig. A film zeneszerzője Dj Bootsie részben a saját stílusának megfelelően, 

részben dramaturgiai okokból, olyan zenei megvalóstást tervezett, amely nagyon 

sok roncsolt hangi elemet tartalmaz. Ebben az esetben azt is mérlegelni kellett, 

hogy a néző miként viszonyul ehhez a megoldáshoz. A film hossza 10 perc, a 

kérdés úgyis megfogalmazható, hogy ilyen rövid idő alatt ki lehet-e találni olyan 

hangi konstrukciót, amelyből a végére nyilvánvaló lesz, hogy  szándékolt 

hangdizájn elemről van szó? És persze az is lényeges kérdés, hogy a néző számára 

a film befogadása során ez plusz feladatként jelentkezik, vagy része lehet a 

spontán befogadás folyamatának, egyáltalán képes-e ez a megoldás plusz 

jelentéstartalmat közvetíteni a néző számára és ha igen, akkor mit?
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56. sz. bejátszás: Ticket, 2011. (rend. Rofusz Ferenc)107

Talán érdemes pár szót szólni a kondícionált hangi reflexekről is. Általános 

értelemben hangi reflexről van szó a hangi klisék esetén is, hiszen az évtizedek 

folyamán kialakultak univerzálisan értelmezhető hangi jelentéstartalmak alakultak 

ki. Azonban lehetőségünk van arra is, hogy egy filmen belül létrehozzunk 

valamely hangi jelentéstartalmat is.

(5) A sound-design és a mű “természetes” hangjainak viszonya

A mű “természetes” hangjai a képi világ “látható” hangjai, vagy más szóval a 

meghangosított kép hangja. A legtöbb film esetében arra törekszünk, hogy a néző 

számára minden hang belesimuljon a filmi szövetbe. Mint ahogy korábban 

említettem, a legtöbbször itt is igaz, hogy a hangi kulissza koherens módon 

megfelel a történet, a karakterek és általában a filmegész alkotta 

szabályrendszernek. Az ettől való eltérés biztosan valamiféle plusz 

jelentéstartalomként jelentkezik a nézőben. Fontos kérdés továbbá, hogy a filmi 

hatásmechanizmus igényel-e valamiféle speciális hangeffektet?
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(6) A mű strukturája és ritmusa hangdramaturgiai szempontból

A sound-design erősen befolyásolja a mű belső ritmusát és hatásmechanizmusát. 

Akár egyetlen pici hanggal is csodákat lehet elérni, minden apróságnak lehet 

jelentősége. A film strukturális felépítése módosítható, illetve hangsúlyozható a 

hangok segítségével, el tudunk választani és össze tudunk kötni részeket, le 

tudunk tenni hangsúlyokat, vagy akár ellenpontozhatunk is, de a hang képes 

elindítani vagy lezárni is.

A belső ritmust alapvetően befolyásolja a hang. Ha megnézünk egy beállítást hang 

nélkül, majd hangokkal, természetes tapasztalat, hogy a hangokkal általában 

gyorsabbnak érzékeljük a jelenetet, kivéve, ha olyan hangi konstrukciót találunk 

ki, amelynek pontosan az a célja, hogy lassítsa az érzékelt időt. Gyakori probléma, 

hogy a képvágás folyamán hosszas munkával kialakítják a film belső ritmusát. Ha 

azonban a képvágáskor felépített hangi konstrukció messze van a véglegestől, 

akkor sajnos azt fogjuk tapasztalni, hogy a hangutómunka folyamán megváltozhat 

a belső ritmus. Ma már speciális szoftverek segítségével lehetőség van 

vágáskövető hangutómunka alkalmazására, ami segít kiküszöbölni ezt a 

problémát. Ebben az eset arról van szó, hogy  a képvágás és a hangutómunka egy 

adott ponttól párhuzamosan folyhat, így nem csak inspirálják egymást, de a kép 

véglegesítésekor már egy kész hangi konstrukció segíti a végleges képi 

döntéshozatalt.

(7) A hang dramaturgiai szerepe a filmben

A film hangja alkalmas dramaturgiai funkciók ellátására, de hogy milyen szerepet 

szánunk a hangnak a teljes mű “hangszerelésében” az már döntés kérdése. Vannak 

esetek, amikor az egész művön átívelő jelentős dramaturgiai feladattal ruházzuk 

fel a hangot  – a hangmérnök akkor boldog, ha ilyen feladatot kap egy film 

elkészítése folyamán –, de az is lehet, hogy  egyetlen olyan hangot sem 

használunk, amelynek dramaturgiai funkciója van. Ez önmagában nem jelent 

minőséget.

A következő példaként a Hópárduc talpra áll című film (rend. Kolmann András) 

elejét láthatjuk. A hangi feladat az volt, hogy  készítsünk olyan lavina hangot, 
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amely nem csak valószerű, de sokkol is, valamint az egész film alatt képes 

feszültséget tartani a nézőben. Ennek érdekében olyan dinamika viszonyokat 

teremtettünk, hogy az egész film átlaghangereje kissé halkabb, így  lavina hangja 

még hangosabb és hatásosabb tudott lenni. Természetesen ez a hatás csak 

megfelelő mozi körülmények között érzékelhető.

57. sz. bejátszás: A hópárduc talpra áll, 2011. (rend. Kolmann András) 108

A következő bejátszásban egy  részletet láthatunk a Szép napok című filmből 

(rend. Mundruczó Kornél). Itt is azt tapasztalhatjuk, hogy egy látszólag nagyon 

egyszerű hangi ötletből az egész filmen átvonuló dramaturgiai koncepció 

alakítható ki. Ez az egyszerű hang a mósógép hangja. Megnézve az egész filmet 

azt hallhatjuk, hogy segítségével remekül lehet feszültséget teremteni, ritmizálni, 

hangsúlyozni, stb.
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58. sz. bejátszás: Szép napok, 2002. (rend. Mundruczó Kornél) 109

(8) A zene dramaturgiai funkciója, a zene és az egyéb hangi megoldások 

aránya dramaturgiai szempontból

A zene dramaturgiai funkciójának vizsgálata túlmutat jelen disszertáció keretein.  

A készülő tankönyv több fejezete is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Itt 

mindössze néhány problémára hívnám fel a figyelmet. A zene strukturális 

szempontból ugyanolyan hatáskeltő funkciókkal bír, mint a hangi kulissza egyéb 

elemei. Talán egy lényeges különbség van, ez az érzelmi viszonyulás, ebben 

biztosan erősebb hatást lehet a zenével elérni. A teljes hangi konstrukciót már a 

munka kezdetekor érdemes kettéválasztani, zenei és nem zenei hangi 

megoldásokra. Mind a két lehetőséget úgy kell használni, mintha csak az lenne 

számunkra az egyetlen hatáskeltő elem. Természetesen egy adott  ponton már nem 

kezelhető egymástól függetlenül a két hangi réteg, hiszen ezek egymásra is 

hatnak. A hangcsapatnak is tudnia kell, hogy milyen zenei elképzelések 

fogalmazódnak meg a zeneszerzőben, illetve a zeneszerzőnek is ismernie kell az 

egyéb hangi rétegeket, mert a zene hangereje, a hangszerelése, a zenei arányok, a 

dinamika, a hangszín, valamint az effektezés sem kezelhető függtlenül a hangi 
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kulissza egyéb elemeitól. És persze lesz egy pont, vélhetőleg a végleges keverés 

alkalmával, amikor döntéseket kell hozni, az egyes hangi rétegek dramaturgiai 

funkciói tekintetében. Bármilyen jó zene íródik a filmhez, mindig gondolkodjunk 

alternatív hangi megoldásokon is. A legtöbbször csak zenére, ritkábban csak az 

egyéb hangok használatára korlátozzuk a hangi hatásmechanizmust. Minden 

esetben érdemes kísérletezni, és megvizsgálni a vegyes megoldások alkalmazását. 

(9.) Korfestés, hangi emlékek felidézése, szándékolt rezonanciakeltés a 

hallgatóban

Hangi asszociáció jöhet létre bennünk, midőn egy hangnak, vagy egy hangi 

konstrukciónak köszönhetően felidézünk a nézőben egy bizonyos műfajt, vagy 

időszakot, hangulatot, életérzést, stb.

A fehér nyíl című filmben (rendező Babos Tamás) a “Kádár-szerű” hang rögtön 

felidéz a nézőben a kép nélkül is egy kort, annak összes jellegzetességével. 

59. sz. bejátszás: Fehér nyil, 2010. (rend. Babos Tamás) 110

Hasonló helyzetet teremthetünk egy rádió, vagy TV bejátszással, de lehetnek 

olyan emblematikus hangok is, amelyek képesek ilyen rezonanciát teremteni. 
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Gondoljunk egy légó szirénára, vagy hogy ne csak rossz érzéseket, korokat 

idézzünk meg, gondoljunk egy távoli gőzmozdonysípra.

(10) A technikai minőség

Nem biztos, hogy mindig a csillogó, kristálytiszta, a térhatású digitális hangzást 

tökéletesen kihasználó hangi megoldások megfelelőek a film számára. A korábban 

már említett dán Dogmafilmek a legtipikusabb példák erre vonatkozóan, de 

általánosságban is elmondható, hogy az egyszerűség, vagy akár egy hibás, torz 

hang is lehet dramaturgiai elem. De beszélhetnénk a korábban már említett  monó 

hangzásról is. A lényeg, nem biztos, hogy egy  filmben hallható technikailag rossz 

minőségű hang hiba, ezt a hang kontextusa határozza meg. Ha végignézve a filmet 

még mindig hibának hat, akkor vagy tényleg az, vagy rossz volt a hangi 

koncepció.

! ! ! (11) A filmet befogadó médium sajátosságai

Nyilvánvaló, hogy egy adott film mozi és televíziós vetítése lényegesen 

különbözhet a hangi  hatás szempontból is. Biztosan van lemaradásunk, mármint 

abban, hogy a filmeket nem optimalizáljuk megfelelően az adott médium 

tulajdonságainak megfelelően. Legtöbbször nincs lehetőség arra, hogy  egy adott 

filmből, a különböző céloknak megfelelő kevert hangok készüljenek. Pedig az 

mindenki számára világos, hogy minden médiumban az adott műnek hasonló 

hatást kéne elérnie, de ez nem könnyű feladat, hiszen pl. mekkora különbség van 

akkor, amikor egy kiváló THX (a legmagasabb mozi minősítési kategória) 

moziban nézünk meg egy filmet, vagy mondjuk mobiltelefonon látjuk ugyanazt a 

filmalkotást.
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VI. Mitől jó egy filmhang?
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  Zárásként egy utolsó, meglehetősen rendhagyó filmpéldát szeretnék 

bemutatni, ez a Final Cut, Hölgyeim és Uraim című film (rend. Pálfi György). A 

mű közel 450 film, 350 filmzene felhasználásával készült négy és fél év alatt úgy, 

hogy egyetlen centit  sem forgattunk hozzá. Voltak már hasonló probálkozások a 

filmtörténetben, de ez volt az első olyan önálló történettel rendelkező egészestés 

játékfilm, amely ezzel a módszerrel készült. Ez a film tökéletes bizonyíték arra, 

hogy a filmkészítésnek nincsenek szabályai. Átlag néhány  másodpercenként 

változik a helyszín, a szereplők, a filmek, a formátumok, a korok, a műfajok, 

mégis a végére összeáll egy fordulatos szerelmi történet. 

Hangi szempontból nevezhetjük trükkösnek is, az átlag néző nem is nagyon érti, 

hogy mi okozhatott problémát, hiszen adva vannak filmek, nincs más feladat, mint 

összevágni és összekeverni a meglévő filmek hangját  és már kész is. A helyzet  

azonban korántsem ilyen egyszerű, hiszen vannak némafilmek és persze nagyon 

sok filmrészletnek van saját zenéje, ami a legtöbb esetben nem használható, mert 

nem illeszkedik az új hangi kompozícióhoz. De jelentős különbségek vannak az 

egyes filmhangok helyszíne, kora, minősége, kidolgozottsága tekintetében is.  

Tulajdonképpen úgyis megfogalmazható a probléma, hogy a különböző 

hangdramaturgiák összehangolása nem könnyű feladat. Voltak helyek, ahol 

felhasználtuk az eredeti hangdizájnt  és voltak helyek, ahol teljesen új hangi 

koncepciót alakítottunk ki. Az is megfontolás tárgyát képezte, hogy miként 

viszonyuljunk a meglehetősen egyedi filmi strukturához, időnként egységes hangi 

világot kellett alkotni, időnként pedig a hang mozaikossága adja a jó filmi 

megoldást. A film elején inkább egységesített soundscape kialakítására 

törekedtünk, hogy  ezeket a jeleneteket egy  folyamat részeiként értelmzve, 

segítsük a nézőt a film szabályrendszerének megértésében. A későbbiekben már 

mérlegelés tárgya lehetett a hangi szövet mozaikosságának alakítása. Ahol a 

narratív funkció volt a lényeg, ott igyekeztünk egységes hangi világot alkotni, 

ahol pedig ez nem volt zavaró, ott  a mozaikosabb megoldást választottuk. Voltak 

fontos szabályok, amiket be kellett tartani, így pl. lényeges hangi előírás volt, 

hogy mindenhol a filmek eredeti hangos verzióját kellett használni. 

Az első bejátszásban a film elejéből láthatunk részletet, az egységes zörej és 

atmoszféra világ azt az érzetet kelti, mintha egy folyamatos filmhangot hallanánk, 

természetesen a zene is fontos szerepet vállal ebben a funkcióban.
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60. sz. bejátszás: Final Cut, 2012. (rend. Pálfi György) 111

A következő bejátszásban egy mozaikosabb részt láthatunk a háborús 

szekvenciából, mint az kiderül ez a mozaikosság akár humor forrása is lehet.

61. sz. bejátszás: Final Cut, 2012. (rend. Pálfi György) 112

 
A következő két bejátszásban felfedezhetjük a Psycho (rend. Alfred 

Hitchcock) híres zuhanyzós jelenetének egy rövid részletét. Az első bejátszásban 

az eredeti Hitchcock verzió látható (kétféle verzióban, zenével és zene nélkül), a 
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másodikban a Pálfi verziót láthatjuk. Természetesen a jelentéstartalom változása 

nem csak a hangnak köszönhető, mert legalább ennyire fontos a megváltozott 

kontextus is, de minden esetre szemernyi kétségünk sincs, hogy ebben az esetben 

a nő a háborúba ment kedvese után vágyakozik.

62. sz. bejátszás: Psycho, 1960. (rend. Alfred Hitchcock) 113

63. sz. bejátszás: Final Cut, 2012. (rend. Pálfi György) 114
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A zene az egyetlen filmnyelvi eszköz, amely alkalmas arra, hogy tökéletesen 

felülírjon, illetve meghatározzon hangulatokat. Pálfi szerint ezek az igazán 

izgalmas kihívások ebben a filmben, amikor sikerül megváltoztatni az erdeti filmi 

jelentéstartalmat.

A film hangjának kb. 60 %-át újra kellett építeni. A teljes filmtörténeti vertikum 

felvonultatása mellett a film hasonló vállalást próbált teljesíteni a filmzenék 

területén is. Én ebben érzek egy-két helyen kényszert, mert ez az összeálló 

feltételrendszer néha talán kissé gyengíti egymást. Másként megfogalmazva a 

vállalásnak egy  kicsit  alárendeltük a filmet, de ennek ellenére elmondható, hogy a 

zenei összeállítás is bravúros, és a legtöbb helyen jól illeszkedik a “filmegészbe”.

A továbbiakban megpróbálom meghatározni, hogy mitől jó egy filmhang. 

Nagyon nehéz, vagy inkább lehetetlen definiálni, hogy  milyen a jó filmhang. Ha 

konkrét esetekből indulunk ki, akkor nincs olyan nehéz dolgunk annak 

megállapításában, hogy az adott filmnek jó hangja van-e, vagy sem, de ha 

mindezeket össze szeretnénk foglalni egy  egységes rendszerbe, akkor bizony csak 

olyan bölcsességeket  tudunk mondani, hogy az a szabály hogy nincs szabály, 

vagy másként megfogalmazva minden meg annak az ellenkezője is igaz lehet.

A hangi minőségnek két összetevője van, az egyik a technikai minőség, a másik 

az egyfajta “művészi” minőség. A technikai minőség viszonylag egyszerűen 

definiálható, sőt  ebben az esetben számtalan objektív paraméterrel jellemezhetjük 

a hangi világot. Természetesen ezek mellett nem nélkülözhetjük a szubjektív 

megítélést sem, de azt  gondolom, hogy felállítható egy egységeshez közeli 

álláspont a technikai minőségre vonatkozóan. A vizsgálandó paraméterek a 

hangosság, a dinamika, a torzítás, a hangszín, az érthetőség, a térhatás, a 

különböző hangi rétegek aránya és a formátum. Mindezek szabályozására vannak 

íratlan szabályok, szokások, de némelyeket szigorú előírások, vagy szabványok 

rögzítenek. Ez utóbbi kategóriába tartozik pl. a hangosság. Nem véletlenül erre 

született a legtöbb előírás. (Nem olyan régen még Magyarországon is 

népszavazást kezdeményeztek abban az ügyben, hogy ne lehessenek hangosabbak 

a reklámhangok az egyéb műsorhangnál a televíziókban.) 
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A művészi minőség sokkal nehezebb kérdéskör. Amit talán általánosságban 

elmondhatunk, hogy az alkotói szándék jusson el a nézőhöz. Talán érdemes 

figyelni arra az elvre is, hogy “a maximális hatást minimális eszközökkel érjük 

el”, vagy - ahogy ezt Bíró Yvette remekül megfogalmazta A hetedik művészet 

című könyvében - “élni kell a kihagyás művészetével”. A filmkészítés egyébként 

is bizonyos értelemben a kompromisszumok művészete, különösen igaz lehet ez a 

hangra. Elég ha csak abból indulunk ki, hogy sohasem lehet ideális helyen egy 

mikrofon, mindig alkalmazkodni kell a képhez, a fényhez, az árnyékokhoz, a 

díszlethez, vagy éppen a színészekhez.

Nincs egyedül üdvözítő út, ha egy filmhangot különböző hangcsapatokkal 

valósítunk meg, akkor a végeredmény lehet hasonló, de az alkalmazott 

megközelítési módok nagyon különbözőek is lehetnek.

A kezdetektől fogva legyen hangi víziónk, a teljes film készítés alatt próbáljunk 

úgy dolgozni, hogy minden lehetséges megoldást tartsunk nyitva, és csak a 

legutolsó fázisban hozzunk végleges döntéseket. Tipikus probléma pl. hogy a 

forgatókönyvet olvasva egy jelenet alatt tervezetten csak zene szól. Mindent 

ennek megfelelően készítünk, de a végén mégis szükség lenne valami egyéb hangi 

megoldás kipróbálására, de ekkor ez már nehezen megoldható, különösen ha pl. 

az említett okból kifolyólag nem vettünk a jelenethez helyszíni hangot.

Az elmúlt évtizedekben elkészített számtalan film sem vitt lényegesen közelebb a 

megoldáshoz, ma sem tudom megmondani, hogy általában mitől jó egy filmhang. 

Ami biztos, hogy  a jó filmhang készítésének elengedhetetlen feltétele a biztos 

technikai tudás, a kreativitás és az egyszerűségre való törekvés. Meggyőződésem, 

hogy a szabályok és a sémák egyre kisebb szerepet kapnak az alkotófolyamatban. 

Azt javaslom, hogy ne féljünk a járatlan utat  választani, és ne féljünk felrúgni a 

szabályokat. A siker ugyan nem garantált, de az igazi maradandó megoldások 

mindig így születnek.
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Valamint filmek, riportok és forgatókönyvek

1. Fellini - Született hazudozó, 2002. Dokumentumfilm, rendező: Damian Pettigrew, 
Arte France

2. Az első hangfelvétel. http://www.youtube.com/watch?v=7Vqvq-f-UtU 2011.

3. Az első hangos film, 1894. Dickson, http://www.youtube.com/watch?
v=Y6b0wpBTR1s 2011.

4. One week, 1920. rendező: Buster Keaton, Turner Classic Movies

5. Cirkusz, 1928. rendező: Charlie Chaplin, http://www.youtube.com/watch?
v=BfS6b7b0fLM  2012.

6. A W. B. első hangosfilm bemutatójáról, A dzsesszénekes (duplalemezes extra 
változat) Forum Home Entertainment 2011.

7. Don Juan, 1926. rendező: John Barrymore, http://www.youtube.com/watch?
v=xSepT7YuzIE 2011.

8. A dzsesszénekes, 1927. rendező: Richard Fleischer, Forum Home Entertainment 
2011.

9. Hyppolit a lakáj, 1931. rendező: Székely István, http://www.youtube.com/watch?
v=rDZbsuMXf7s 2013.

10. Dr Mabuse végrendelete, 1933. rendező: Fritz Lang, FF Film and Music 2004.

11. Egy város keresi a gyilkost, 1931. rendező: Fritz Lang, FF Film and Music 2003.

12. Dr Mabuse végrendelete, 1933. rendező: Fritz Lang, FF Film and Music 2004.

13. Dr Mabuse végrendelete, 1933. rendező: Fritz Lang, FF Film and Music 2004.

14. Dr Mabuse végrendelete, 1933. rendező: Fritz Lang, FF Film and Music 2004.

15. King Kong, 1933. rendező: Merian C. Cooper, Ernest  B. Schoedsack, http://
www.youtube.com/watch?v=QJtV2ubxU4E 2013.

16. Sátántangó, 1994. rendező: Tarr Béla, Mokép

17. War of the Worlds, 1938. rendző: Orson Welles http://www.youtube.com/watch?
v=Xs0K4ApWl4g 2012.

18. Fantasia, 1940. rendező: Joe Grant, Dick Huemer, http://www.imdb.com/title/
tt0032455/fullcredits# 2012.
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19. Mechanikus narancs, 1971. rendező: Stanley Kubrick, Warner Bros 

20. Star Wars IV, 1977. rendező: George Lucas, Lucasfilm Ltd 

21. Apokalipszis most, 1979. rendező: Francis Ford Coppola, Neosz kiadó 2007.

22. A némafilmes, 2011. rendező: Michel Hazanavicius, La Petite Reine, Studio 37

23. Fellini - Született hazudozó, 2002. Dokumentumfilm, rendező: Damian Pettigrew, 
Arte France

24. A fül felépítése, fizikai működése, The British United Provident Assiciation 
Limited 2008-2009.

25. Rain Choir (http://www.youtube.com/watch?v=_UJy3Q-L8P8) 2010.

26. Az emberi hang (http://www.youtube.com/watch?v=By4NaB7dArs) 2010.

27. Lisszaboni történet, 1994. rendező: Wim Wenders, Caesar Publishing Zrt 2001.

28. A fény ösvényei, 2005. rendező: Mispál Attila, Mokép 

29. Baraka, 1992. rendező: Ron Fricke, Intersonic kft 

30. Mechanikus narancs, 1971. rendező: Stanley  Kubrick, Forum Home 
Entertainment

31. Száll a kakukk fészkére, 1975. rendező: Milos Forman, Warner Home Video 

32. Bibliotheque Pascal, 2010. rendező: Hajdu Szabolcs, Mokép 2011.

33. 2001: Űrodüsszeia, 1968. rendező: Stanley Kubrick, Fórum Home Entertainment 

34. Solaris, 1972. rendező: Andrej Tarkovszkij, Mokép

35. Annie Hall, 1977. rendező: Woody Allen, Intercom

36. Apaföld, 2009. rendező: Nagy Viktor Oszkár, Mokép

37. Nyolcadik utas a halál, 1979. rendező: Ridley Scott, Intercom

38. Bibliotheque Pascal, 2010. rendező: Hajdu Szabolcs, Mokép

39. A holocaust szemei, 1995. Dokumentumfilm, rendező: Szász János, Shoah 
alapítvány, http://www.youtube.com/watch?v=4Z2dD1H_BAE 2010.

40. Bibliotheque Pascal, 2010. rendező: Hajdu Szabolcs, Mokép
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41. Vizsga, 2011. rendező: Bergendy Péter, Unio Film

42. A holocaust szemei, 1995. Dokumentumfilm, rendező: Szász János, Shoah 
alapítvány, http://www.youtube.com/watch?v=4Z2dD1H_BAE 2010.

43. Az elszánt diplomata, 2005. rendező: Fernando Meirelles, Focus Features

44. Az elszánt diplomata, 2005. rendező: Fernando Meirelles, Focus Features

45. Delta, 2006. rendező: Mundruczó Kornél, Mokép

46. Solaris, 1972. rendező: Andrej Tarkovszkij, Mokép

47. Hukkle, 2002. rendező: Pálfi György, Mokép

48. Fliegauf Benedek a Dealer-ről (http://www.youtube.com/watch?v=4eglcyc4lzA) 
2012.

49. Dealer, 2003. rendező: Fliegauf Benedek, Mokép

50. Ryan közlegény megmentése, 1998. rendező: Steven Spielberg, Select 86 kft

51. Főfőnök, 2007. rendező: Lars von Trier, Budapest Film Kft

52. 4 hónap 3 hét 2 nap, 2007.  rendező: Cristian Mungiu, Corner Film

53. Az olajfaló, 1988. rendező: Jan Sverak, http://www.youtube.com/watch?
v=dd27KA1BFfw 2013.

54. 2001: Űrodüsszeia, 1968. rendező: Stanley Kubrick, Fórum Home Entertainment

55. Dealer, 2003. rendező: Fliegauf Benedek, Mokép

56. Ticket, 2011. rendező: Rofusz Ferenc, Cameofilm

57. A Hópárduc talpra áll, 2011. rendező: Kolmann András, Borbálafilm

58. Szép napok, 2002. rendező: Mundruczó Kornél, SPI

59. Fehér nyil, 2010. rendező: Babos Tamás, nincs kiadó

60. Final Cut, 2011. rendező: Pálfi György, Wild Bunch Media, SZFE

61. Final Cut, 2011. rendező: Pálfi György, Wild Bunch Media, SZFE

62. Psycho, 1960. rendező: Alfred Hitchcock, Örökmozgó
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63. Final Cut, 2011. rendező: Pálfi György, Wild Bunch Media, SZFE

64. Rokonok, 2006. rendező: Szabó István, Intercom Zrt 2009.

65. Rokonok, 2006. rendező: Szabó István, Intercom Zrt 2009.

66. Rokonok, 2006. rendező: Szabó István, Intercom Zrt 2009.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A készülő jegyzet tartalomjegyzéke

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. A hallás, mint a művészi hatás létrejöttének egyik fontos modalitása

2. A filmhangról általában

 2.1 A filmhang története

 2.2 A filmhang összetevői

 2.3 A filmhang-technológia vázlatos ismertetése

3. A kép és hang fogalmának analógiája

4. A kép és hang viszonya, egymásra hatása

5. A digitális hangjelfeldolgozás alapjai

6. Az előkészítés

 6.1 Az előkészítés korai szakasza

  6.1.1 Az ötlet, a történet csíra, hangi alapötlet

  6.1.2 Szereplő választás

  6.1.3 Zene

  6.1.4 Egyéb hangszakmai vonatkozások  

 6.2 A szinopszis esetleges hangi vonatkozásai

 6.3 A filmötlet továbbfejlesztésének hangi segítségei
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  6.3.1 Hangulatfilm

  6.3.2 Pilot

  6.3.3 A pitching

 6.4 A forgatókönyv “hangja”

  6.4.1 Az elképzelt hangi világ, hangi dramaturgia

  6.4.2 A dialógusok 

  6.4.3 A filmzene problematika

  6.4.4 A tervezett felvételi technika általános és konkrét értelemben

 6.5 A forgatás előkészítése

 6.6 A technikai forgatókönyv hangja

 6.7 A helyszín kiválasztása hangi szempontjai  

 6.8 A képi és hangi feladatok konfliktusai és együttműködése

 6.9 Mit kezdjünk a rendezővel?

 6.10 A hangstáb

 6.11 Szereplőválasztás és a próba folyamata

 6.12 A hangi “vízió”

 6.13 A “látszólagos” technikai paraméterek   

  6.13.1 A filmsebesség

  6.13.2 A végső hangi formátum

  6.13.3 A költségvetés és a szerződések

7. A forgatás

 7.1 Az eredeti-hangfelvétel készítés kritériumai

 7.2 Technika és kreativitás

 7.3 A színészi játék

 7.4 Mi a feladat? (Minimum és maximum)

 7.5 Kommunikációs stratégiák

8. Az utómunka

 8.1 A képi utómunka kreatív hangi vonatkozásai

 8.2 A hangi váz lényege és célja

  8.2.1 A dramaturgiailag fontos hangok

  8.2.2 A tempót befolyásoló hang
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  8.2.3 A képvágás hatása a hangutómunkára

  8.2.4 Az előszinkron

 8.3 A filmzene problematikája 

 8.4 A vágást követő hangutómunka

 8.5 A hangutómunka

 8.6 A sound-design

  8.6.1 A filmhang feladata és lehetőségei

  8.6.2 A filmhang strukturális felépítése

  8.6.3 A meghangosított kép

  8.6.4 A képen túlmutató hang

  8.6.5 A filmnyelv hangi vonatkozásai

   8.6.5.1   A függőleges montázs

   8.6.5.2   A csend

   8.6.5.3   A kihagyás művészete
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   8.6.5.5   Az ellenpont
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    8.6.5.14.1 A dinamika manipuláció

    8.6.5.14.2 A spektrális manipuláció
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   8.6.5.14 A hangi sztereotípiák
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   8.6.5.16 Az önmagáért való hang, öncélúság 

 8.7 Valószerűség vagy illúzió?
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 8.8 Utószinkron vagy eredeti hang

 8.9 A dialógszinkron

 8.10 A zörejművészet

 8.11 A hangkönyvtár

 8.12 A filmzene

 8.13 Az előkeverés

 8.14 A tesztvetítés
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11. A filmhang mint esztétikai kategória

12. A filmhangok műfaji sajátosságai
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FILMOGRÁFIA

Feature-   Short-  and Television Films (selected filmografy)Feature-   Short-  and Television Films (selected filmografy)
White God (dir Kornél Mundruczó) feature film (location sound mixer, sound post)White God (dir Kornél Mundruczó) feature film (location sound mixer, sound post) 20132013

Viharsarok (dir Ádám Császi) feature film (sound designer)Viharsarok (dir Ádám Császi) feature film (sound designer) 20132013

Sein other nicht n’ Gaage (dir, Reneé Marik, Johan Robin) feature film (location sound mixer)Sein other nicht n’ Gaage (dir, Reneé Marik, Johan Robin) feature film (location sound mixer) 2012-132012-13

The Centenarian (dir Felix Herngren) feature film (location sound mixer)The Centenarian (dir Felix Herngren) feature film (location sound mixer) 20122012

Sound of Water (dir Men Larieda) feature film (location sound mixer)Sound of Water (dir Men Larieda) feature film (location sound mixer) 20122012

Domestic (dir Adrian Sitaru) feature film (sound designer)Domestic (dir Adrian Sitaru) feature film (sound designer) 20122012

Final Cut (dir György Pálfi) feature film (sound editor, sound designer)Final Cut (dir György Pálfi) feature film (sound editor, sound designer) 20122012

Daymark (Gábor Harmi) Short film (supervising sound editor)Daymark (Gábor Harmi) Short film (supervising sound editor) 20112011

A Hópárduc talpra áll (dir András Kollmann) Documentary (sound designer)A Hópárduc talpra áll (dir András Kollmann) Documentary (sound designer) 20112011

Exam (dir. Péter Begendy) DCP, feature film (production sound mixer, sound designer)Exam (dir. Péter Begendy) DCP, feature film (production sound mixer, sound designer) 20112011

Ticket (dir Ferenc Rofusz) Dolby Digital, cartoon, (production sound mixer, sound designer)Ticket (dir Ferenc Rofusz) Dolby Digital, cartoon, (production sound mixer, sound designer) 20112011

Bibliothéque Pascal (dir. Hajdu Szabolcs) Dolby Digital, 35  mm feature film, eng-ger-hun 

coproduction, Berlin in competition (production sound mixer, sound designer)

Bibliothéque Pascal (dir. Hajdu Szabolcs) Dolby Digital, 35  mm feature film, eng-ger-hun 

coproduction, Berlin in competition (production sound mixer, sound designer)

20102010

Frankenstein plan. Tender Son (dir Kornél Mundruczó) Dolby Digital, 35 mm feature film, ger-
fr-hun coproduction, Cannes in competition,  (production sound mixer, sound designer)
Frankenstein plan. Tender Son (dir Kornél Mundruczó) Dolby Digital, 35 mm feature film, ger-
fr-hun coproduction, Cannes in competition,  (production sound mixer, sound designer)

20102010

Utolsó  idők (dir. Mátyási Áron) Dolby Stereo, 35 mm feature film (production sound mixer, 
sound designer)
Utolsó  idők (dir. Mátyási Áron) Dolby Stereo, 35 mm feature film (production sound mixer, 
sound designer)

20092009

Apaföld (dir. Nagy Viktor) Dolby Stereo, 35 mm feature film (production sound mixer, sound 
designer)
Apaföld (dir. Nagy Viktor) Dolby Stereo, 35 mm feature film (production sound mixer, sound 
designer)

20092009

 Puskás Hungary (dir. Tamás Almási) Dolby Stereo, HD documentary film, esp-hun 
coproduction(sound designer) 
 Puskás Hungary (dir. Tamás Almási) Dolby Stereo, HD documentary film, esp-hun 
coproduction(sound designer) 

20092009

Csiribiri (dir. János Rózsa) Dolby Digital, HD concert film (sound mixer)Csiribiri (dir. János Rózsa) Dolby Digital, HD concert film (sound mixer) 20092009

Delta 2 (dir. Kornél Mundruczó) Dolby Digital, 35 mm feature film, ger-fr-hun coproduction, 
Cannes in competition (production sound mixer, sound designer)
Delta 2 (dir. Kornél Mundruczó) Dolby Digital, 35 mm feature film, ger-fr-hun coproduction, 
Cannes in competition (production sound mixer, sound designer)

20082008

 Kalandorok (dir. Paczolay Béla.) Dolby Digital, 35 mm feature film (sound designer) Kalandorok (dir. Paczolay Béla.) Dolby Digital, 35 mm feature film (sound designer) 20082008

 Mario a varázsló (dir. Tamás Almási) Dolby Digital, 35 mm feature film ita-hun coproduction 
(sound designer)
 Mario a varázsló (dir. Tamás Almási) Dolby Digital, 35 mm feature film ita-hun coproduction 
(sound designer)

20082008
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Delta (dir. Kornél Mundruczó) Dolby Digital, 35 mm feature film, ger-hun coproduction 
(production sound mixer)
Delta (dir. Kornél Mundruczó) Dolby Digital, 35 mm feature film, ger-hun coproduction 
(production sound mixer)

20072007

Konyec (dir. Gábor Rohonyi) Dolby Digital, 35 mm feature film (production sound mixer, 
sound designer)
Konyec (dir. Gábor Rohonyi) Dolby Digital, 35 mm feature film (production sound mixer, 
sound designer)

20072007

Roham (dir. Szabolcs Hajdu) Mono, 16 mm feature film (production sound mixer, sound 
designer)
Roham (dir. Szabolcs Hajdu) Mono, 16 mm feature film (production sound mixer, sound 
designer)

20072007

White Palms (dir. Szabolcs Hajdu), 35  mm feature film, ger-hun coproduction, Cannes 

(production sound mixer, sound designer)

White Palms (dir. Szabolcs Hajdu), 35  mm feature film, ger-hun coproduction, Cannes 

(production sound mixer, sound designer)

20062006

Rokonok (dir: István Szabó), 35 mm feature film (production sound mixer, sound designer)Rokonok (dir: István Szabó), 35 mm feature film (production sound mixer, sound designer) 20062006

Dallas  Pashamende (dir:  Róbert Pejó), 35 mm feature film, ger-rom-hun coproduction, Berlin 

in competition (sound designer)

Dallas  Pashamende (dir:  Róbert Pejó), 35 mm feature film, ger-rom-hun coproduction, Berlin 

in competition (sound designer)

20052005

The Paths of Light (dir: Attila Mispál), 35 mm feature film (production sound mixer, sound 

designer)

The Paths of Light (dir: Attila Mispál), 35 mm feature film (production sound mixer, sound 

designer)

20052005

Állítsátok meg Teréz anyut  (dir: Péter Bergendy), 35 mm feature film (production sound mixer, 

sound designer)

Állítsátok meg Teréz anyut  (dir: Péter Bergendy), 35 mm feature film (production sound mixer, 

sound designer)

20052005

Johanna (dir: Kornél  Mundruczó), 35 mm feature film, Cannes (production sound mixer, sound 

designer)

Johanna (dir: Kornél  Mundruczó), 35 mm feature film, Cannes (production sound mixer, sound 

designer)

20052005

Short Lasting Silence (dir:  Kornél Mundruczó), 16 mm short film, ger-hun coproduction 

(production sound mixer, sound designer)

Short Lasting Silence (dir:  Kornél Mundruczó), 16 mm short film, ger-hun coproduction 

(production sound mixer, sound designer)

20052005

 Tamara (dir: Szabolcs Hajdu), 35 mm feature film (sound designer) Tamara (dir: Szabolcs Hajdu), 35 mm feature film (sound designer) 20042004

Little Apocrypha No. 2. (dir: Kornél Mundruczó), 16 mm short film (sound designer)Little Apocrypha No. 2. (dir: Kornél Mundruczó), 16 mm short film (sound designer) 20042004

Rinaldo (dir: Tamás Tóth), 35 mm feature film (production sound mixer, sound designer)Rinaldo (dir: Tamás Tóth), 35 mm feature film (production sound mixer, sound designer) 20032003

Happy Birthday (dir: Csaba Fazekas), 35 mm feature film (production sound mixer, sound 

designer)

Happy Birthday (dir: Csaba Fazekas), 35 mm feature film (production sound mixer, sound 

designer)

20032003
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET

      

15. sz. ábra: A belső fül felépítése.115 

A középfülben található hallócsontok utolsó darabja a kengyel, amely az ovális 

ablakhoz illeszkedik. Itt kezdődik a belső fül. A belső fül részei a következők: az 

ovális ablak, a csiga (latinul: cochlea), a kerek ablak, és a félkörös ívjáratok. A 

félkörös ívjáratoknak jelen ismereteink szerint nincs lényeges szerepük a 

hallásban, ezek az egyensúlyozást hivatottak segíteni.

A csiga és a csarnok folyadékot tartalmaz. Az ovális ablak a kengyelen keresztül 

érkező rezgéseket  a csarnok - és így a csiga - belsejében található folyadékba 

továbbítja. A csiga egy feltekert cső alakú csont, amelynek belső részét hosszában 

az alaphártya osztja ketté, folyadékkal telt spirális járatokra. A csiga bejáratára 

simuló hártya tehát az ovális ablak, kijáratát pedig egy másik membrán, a kerek 

ablak zárja le, amelynek nyomás kiegyenlítő funkciója van. 
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Az  alaphártya egy változó szélességű és feszességű vékony hártya. Az alaphártya 

az ovális ablakhoz közel eső részen még elég széles, a csiga belseje felé haladva, a 

csúcshoz közel azonban egy kissé keskenyebb lesz. Az alaphártyán található a 

Corti-szerv és a fedőhártya. A csiga felfogható úgy is mint egy mechanikus-

elektromos átalakító, mely  az őt ért mechanikus rezgéseket elektromos 

természetű idegi impulzusokká alakítja. Ennek az átalakítónak a Corti-féle szerv 

a leglényegesebb és legbonyolultabb eleme. A Corti-szerv több sorban 

elhelyezkedő szőrsejtekből áll. A szőrsejtek az alaphártyán ülnek, szőrszerű 

nyúlványaik beleérnek a csigát kitöltő folyadékba. A csiga mechanikus 

kiképzésének és az alaphártya tulajdonságainak köszönhetően a rezgés 

frekvenciájának függvényében az alaphártya más és más helyen mutat maximális 

elmozdulást, és természetesen ez az elmozdulás a hangnyomás nagyságával is 

arányos. Az ovális ablakra érkező nyomás nyomásváltozást okoz a csiga 

folyadékjában. A folyadékbeli nyomás megváltozása megrezegteti az alaphártyát. 

Az alaphártyán kialakult  rezgés helyének és intenzitásának megfelelően a 

szőrsejtek elhajlanak, és az elmozdulások következtében elektromos impulzusokat 

generálnak, amelyeket a hallóidegek az agyba továbbítanak. Így alakul át  a 

hanghullám idegi impulzussá. A keletkezett elektromos impulzusok sűrűsége 

arányos a gerjesztő nyomással, így az intenzitás nagyságával.

Az alaphártya is egy vezérelt szerv, ami annyit jelent, hogy a Corti-szerv 

szőrsejtjeinek egy része nem egyszerűen a hangesemények átalakítására 

szakosodott, hanem a befogadói igényeknek megfelelő vezérlőjeleket kapva az 

agytól, a beérkező ingerre vonatkozó elvárások alapján megváltoztatja az 

alaphártya paramétereit. Ennek segítségével képesek vagyunk bizonyos 

frekvenciákon a normálistól eltérő érzékenységet produkálni. Tehát pl. a 

megszokott telefoncsengésünk érzékelése nem pusztán fizikai folyamat, hanem a 

hallás idegi-agyi része is képes ebben segíteni bennünket. Képesek vagyunk 

érzékenyíteni hallásunkat a telefoncsengés bizonyos frekvenciájú összetevőire, 

így már akkor is észleljük a csengést, amikor más még nem hall semmit belőle. 

Mint már említettem, a védelmi mechanizmusok következtében a rendszer 

önmagát is vezérli a visszacsatolásoknak köszönhetően, ami szintén tovább 

bonyolítja az agyi feldolgozást. A fülünk csengése, a különböző forrás nélküli 

sípoló hangérzetek keletkezése vélhetőleg az agyi visszacsatolások rossz 
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működése következtében fellépő gerjedésekként fogható fel. Ezek filmhangi 

alkalmazása szintén érdekes vetület.

A Corti-szerv működése némiképp hasonlít a Fourier-analízisre, tulajdonképpen 

minden sor szőrsejt egy  adott frekvencia tatomány  jelzésére szolgál. 

Matematikailag bizonyítható, hogy bármely hangi jelenség felfogható különböző 

frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos rezgések szuperpozíciójaként. Ha Fourier 

felbontást alkalmazunk, akkor nem teszünk mást, mint felsoroljuk és megfelelő 

nagysággal látjuk el azokat a szinuszos jeleket, melyeket összegezve létrejön a 

kiindulási jel.

Egy tetszőlegesen bonyolult jel matematikailag tökéletes pontosságú 

előállításához végtelen számú szinuszos komponensre lenne szükség, és mivel a 

Corti-szerv szőrsejtjeinek száma véges, (néhány tízezer) így, mint azt később látni 

fogjuk, az agyi frekvencia analízisnek megvannak a korlátai. Ezeket a korlátokat 

fontos ismerni, mert természetesen alaposan ki is használhatók. Ezen folyamatok 

felfedezésért, vizsgálatáért Békésy György magyar fizikus 1961-ben Nobel-díjat 

kapott. (Vándor-hullám elmélet, hogyan érzékeli a fül a különböző frekvenciájú 

hangokat.)116 

Az alaphártya mozgását először Békésy György mérte meg a csigába fúrt parányi 

lyukakon keresztül. Tengerimalacok és halott emberek csigáival dolgozva 

kimutatta, hogy bár az alaphártya a legtöbb frekvenciára teljes hosszában rezgésbe 

jön, de a rezgés maximumának helye mindig az adott frekvenciától függ. 

Alacsonyabb frekvenciájú hangok esetén a csiga csúcsához közel eső, keskenyebb 

alaphártya szakaszokra esik a rezgés maximuma, míg a magasabb frekvenciák az 

ovális ablakhoz közelebb eső, szélesebb szakaszokon keltenek erős rezgést. 

Másképp fogalmazva: a mélyebb hangokat  a csiga csúcsánál lévő szőrsejtek 

kódolják, a magasabb hangokat pedig a csiga bejáratához közel eső szőrsejtek 

alakítják át idegi ingerületté. Az alaphártyán, a Corti-szerv soraiban ülő 

szőrsejteket felfoghatjuk úgy  is, mint egy spirálisan feltekert klaviatúrát. Az 

egymás után következő, egyre mélyülő hangmagasságú hangok a csiga 

bejáratától, az ovális ablaktól indulva, és a csiga csúcsa felé haladva a Corti-szerv 

egymás utáni soraiban ülő szőrsejteket hajlítják el. Békésy vándor-hullám 
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116  Vándor-hullám elmélet http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/bekesy.html 

(20120503)

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/bekesy.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/bekesy.html


elméletét orvosi, klinikai adatok is alátámasztják: ha az alaphártya egy  bizonyos 

szakaszán a szőrsejtek roncsolódnak, akkor az adott helynek megfelelő 

frekvenciájú, illetve magasságú hangokat a beteg nem hallja. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET

És ezzel áttérünk a hallás következő fontos tulajdonságára, a hallás korrelációs 

jellegére. A korrelációs elmélet lényegét úgy lehet röviden összefoglalni, hogy  a 

hallás nem csak fizikai folyamat, hanem legalább felerészben agyi folyamat is. Az 

agy a hallott hangokat folyamatosan elemzi, és összehasonlítja a korábban már 

hallott és eltárolt hangokkal. Ezek alapján következtet, interpolál, jósol 

folyamatosan, így kiegészítve, értelmezve a fülünkbe érkező hangi információkat. 

Ennek a filmkészítés közben is vannak fontos vonatkozásai, gondoljunk csak arra 

az egyszerű esetre, hogy milyen nehéz megítélni egy dialógus érthetőségét, ha már 

rengetegszer hallottuk azt  a film készítése folyamán. Már ott is képesek vagyunk 

belehallani az adott szöveget, ahol valójában senki más nem hallja, nem érti 

rajtunk kívül.

64. sz. bejátszás: Rokonok című film, a fényképész - eredeti hang a 

puskamikrofonból. 117
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117 Rokonok, 2006. (rend. Szabó István) Intercom Zrt



65. sz. bejátszás: Rokonok című film, a fényképész - eredeti hang a 

rádiómikrofonból. 118

66. sz. bejátszás: Rokonok című film, a fényképész - újra a 

puskamikrofon hangja.119 
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119 Rokonok, 2006. (rend. Szabó István) Intercom Zrt



Az első bejátszás alapján szinte megfejthetetlen a szöveg, hiszen óriási a 

háttérzaj. A második bejátszás a körülményekhez képest jól érthető. Ha most ismét 

meghallgatjuk az első bejátszást, akkor tökéletesen értjük a szöveget, pedig a 

helyzet csak annyiban javult, hogy megismertük az illető hangját és a szöveg 

tartalmát.
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