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Huszonöt éve, avagy éppen egy negyedszázada, hogy felhagytam a Hifi Magazinnal, amelyet 
1979-tól1992-ig szerkesztettem. Jelentem,munkatársaimmal együtt hiánytalanul megvagyunk 
(jobb vagy kevésbé jó állapotban), de persze mindegyikünk mással foglalkozik, ha foglalkozik 
még egyáltalán valamivel nyugdíjas éveiben. 

Ami engem illet, én 1993 óta tipográfiából élek, vagyis könyveket és folyóiratokat tördelek. 
Magam sem hiszem el, de még mindig van egy folyóirat- a MagyarZene -,amely megtisztel azzal, 
hogy én készíthetem elő nyomtatásra. Azért az írással-újságírással sem hagytam fel teljesen, 
könyveimet-cikkeimet elektronikus formában ingyenesen le lehet tölteni, a l egegyszerűbben 
a honlapomról (www.graphoman.hu). Némelyik tetszeni fog, némelyik kevésbé -attól függ, 
kinek. 

Rátérve mármost közös hobbinkra, örömmel teszek eleget régi barátaimnak, hogy egy pár 
soros bevezetőt írjak az általuk alapítandó fórum számára, amelynek szin tén a Hifi Magazin 
címet kívánják adni. Nekem nincs kifogásom ez ellen: egyrészt igen hosszú idő telt el a lap 
megszünte óta, másrészt a név erkölcsileg talán igen, de jogilag sosem volt az én tulajdonom, 
ez amúgy is csak egy múfaj neve, nem lehet védjegyeztetni. Időközben más hifi-újságok is 
megjelentek (vagy meg is szúntek), hadd higgyem, hogy közülük a mindenkori legjobb volt az 
ügyeletes Hifi Magazin ... 

A most induló fórumnak is sikert és főleg szerenesél kívánok, és bár a szerkesztésében nem 
fogok közremúködni, figyelni fogom a pályafutását. Mert hiszen énrám is áll: on ce a Hi-Fi fan, 
always a Hi-Fi fan. (Gondolom, ma már mindenki tud angolul, és biztosan jobban, mint én.) 

Darvas László 
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Ezt is megértük. Egyrészt gratulálunk hozzá Darvas Lászlónak és munkatársainak, másfe lő l a világ még 
mindig egyben van és zeneszeretők, hifisek is vannak. Innentő l van aktua litása mindannak, amit a 
Hifi Magazin irányelvként a kezdetektő l megfogalmazott, illetve jórészt megalapozta a magyar audio 
kultúrát. 

Ugye, az e lső példány megjelenése 1979 őszén volt. Vannak még, akik nosztalgiával emlékeznek 
vissza azokra a különleges alkalmakra, amikor megjelent egy-egy új szám. Emlékeik számomra is 
megidézik azokat az alka lmakat, amikor az újságos idejekorán való zaklatása, mentséget ta lált a hifi 
iránti szenvedély tükrében. 

Néhány dolog, amit szeretnélk megemlíteni az új Magazinnal kapcsolatban. Az e lső online megjelenés 
időpon tját szerettük volna ehhez a jeles évfordulóhoz igazítani, mintegy megünnepelve azt. A 
Magazin ez idáig demo verzióban működött, csak a tesztközönség számára elérhető módon. 
Támogatásukért ezúton is szeretnék köszönetet mondani, és a munkáért is mindazoknak, akik a 
Magazin megvalósulásában közreműködnek. Most már e lérhetőek vagyunk, így ez úton köszöntök 
mindenkit, aki érdeklődi k a téma iránt. Köszönettel vesszük az észrevételeket és ötleteket is, amit a 
hifimagazin.net@gmail.com levelezési címre várunk. 

Terveink szerint a tarta lom ciklikusan, egy évben háromszor fog megjelenni, ebben is igazodva a 
hagyományokhoz. Ez alól kivétellesz egy-egy kifejezetten aktuális esemény beszámolója, vagy egyéb, 
az Audiokultúra rovat keretébe tartozó cikk. Ide tartozik még a Kérdéses vá laszok és a Böngésző rovat 
is, de ez utóbbi elindulására egye lőre még várni kell. 

(A kérdéseket szintén a fenti e-mailcímre várjuk.) 

A munkatársak nevében is kívánok jó olvasást és szórakozást az e l következőkben az új Hifi Magazinhoz. 
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Hifi Magazin 2019 

""""" .... 
·- l 

Fontosnak tartottuk megőrizni a régi, jól bevált értékeket. 
Egyrészt azért mert már belénk ivódott, másrészt a nosztalgia, 
hogy újra szembe kerülhetünk azokkal az alapokkal amin 
felcseperedtünk, egy igen átható, jó érzést indukált 
bennünk. Tehát van a hagyományőrzés, folyamatosan frissülő 
tartalmakkal és akad majd azért egy-két plusz új ötlet is, 
leképezve a kor szellemiségét amiben élünk: 

Az Audio kultúra rovat sajátságos értelmezésben, ahogy mi 
gondoljuk. Szubjektivitásunk mentén felépült audio világlátásunk 
áttranszformálása, közér thető objektív világnézetté. Szávai azt 
kapod amit gondolunk, ha tetszik, ha nem. 

A Hetedhét határ rovat célkitűzése világos: kollektív információt 
a Magyarnaki Turkálunk a kül földi fejekben, hozzuk a kötelező!, 
tükröt tartunk az itthoni hifizés és a nemzetközi miheztartás 
között. 

Forintos ötlet! Ki ne akarna ingyen hifit, amivel azután 
dicsekedhet azzal, hogy a világ legjobbja. Ha ez mégsem 
jönne össze, akkor is az a törekvés, hogy ehhez a szemléleihez 
közelilsünk és a legjobb ár érték mentén biztosítsunk mindenki t 
arról, hogy milliókat hifire köl teni igenis megéri. 

Délibábos oldal. Kis hazánk piacának nagy lehetőségei, 
újdonságokkal, hírekkel, harcban a legjobb vétel státuszért, 
bemutatva a magyar forgalmazák és gyártók széles táborát. 

Tesztek: Szubjektív együttélés élményei az audio kultúra 
számára átfogalmazva a különböző zeneszolgáltató eszközökkel, 
azaz mindennel, aminek a hanghoz köze van. Objektív 
becsapásmentes vaktesztek, ahol kiderül a hallgató számára, hol 
kezdődik a hallás és hol ér véget a pszichoakusztika. 

A végeredmény kizárólag nyersen tálalva. 

Retro! A kedvencem! Annyi kiaknázatlan lehetőség fűződik 

hozzá, milyen lehetett volna, ha újonnan megvehettem volna! 
Azóta is hajtom a kategóriát, minél többet bepótolhassak az 
elszalasztott lehe tőségekből és ezt is, azt is kipróbálhassam, a 
nélkül a veszély nélkül, hogy a vétel és eladás közölti kiadós 
anyagi bukta veszélye fenyegetne, nem úgy, mint akkor, amikor 
ugyanezt újonnan kellett volna produkálnom. 

Hangszervíz: visszhang, fórum, böngésző, olvasói levelek. Ide 
mindenki, akinek véleménye van! A globális tudás gyűjtőhelye, 
mindannyiunk okulására! Hadd szóljon! Kizárólag a köz épülését 
kulturáltan képviselő személyek megnyilvánulásait vesszük 
figyelembe, akik hozzászólásukkal, véleményükkel hozzáadott 
értéket képviselnek az audio kultúrán belül. Ebben az esetben 
viszont negatív, pozitív, jó, rossz, jöhet minden, építő, vagy akár 
elmarasztaló is legyen az. Írástudó trolioknak távolmaradása 
igazolt. 

Bemutatjuk: minden, ami jelenleg hazánkban kapható és 
hírértéke van. 

IV. Dimenzió. Misztikumok, mindent a szellemnek, semmit a 
kéznek jeligére. A pszichoakusztika gyümölcsei és mindaz, amitől 
elszáll az agy. 

Kérdéses válaszok: ön kérdez, mi válaszolunk. Bármely, az 
audio területét érintő kérdéssellehet hozzánk fordulni, e rovat 
hasábjain belül a közérdeket szolgáló válaszokkal igyekszünk 
segíteni a rászorulókon. 

Böngésző: no comment 
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Darvas László - az elmúlt 26 év 

Beszélgetés Darvas Lászlóval: 

" ... magam szerelnék most hifizni, 
egy kicsit magasabb színvonalon. 
Nekem biztos nagyon jól fog menni, 
mert ugye én nagyon értek hozzá. 
Sajnos, az én hozzáértésem az alap 
hitire korlátozódik. Amikor pedig már 
ezt a színvonalat meghaladjuk, akkor 
ugyanolyan 'hülye' vagyok, mint 
bárki más, aki most kezdte. Valójában 
ugyanannyit csetlettem-botlottam, 
sok helyen, rosszul adtam ki pénzt. 
Viszont a legtöbb kereskedőnél volt 
kedvezményem, még a régi barátságra 
való tekintettel. Ennyi lett volna az 
előnyöm, de sajnos nem sokra mentem 
vele. 

Különféle rendszereket próbálgattam. 
Én is csak fokról fokra tudtam 
felépítgetm a hifimet, am1 időnként 
változott, de a végén aztán rögzült. 
Mint sokan tudják: Naimet használok 
- bár nem azért, mintha az lenne a 
legjobb. 

I nnentől kezdve pedig azt fejlesztgeti 
az ember, amije van, és közben elveszti 
kapcsolatát a külvilággal, különösen 

azért, mert a Naimnek speciális dugói 
vannak, tehát a régi DIN szabványúak. 
Az ma már semmi mással nem 
kompatibilis, úgyhogy ha valaki idejön, 
hogy milyen klassz kábelt tudok neked 
mutatni, akkor széltárom a karomat és 
azt mondom, hogy nem kompatibilis 
az én rendszeremmel, nem tudom 
összedugni, és ezzel máris megúsztam 
a kísérletezgetést. Biztos, hogy ahányat 
kipróbálnék, minddel másképp szólna 
a rendszerem Lehet, hogy egy másik 
jobban tetszene, de az is lehet, 
hogy nem. Egy biztos, próbáltam 
módszeresen haladni. Eredetileg nem 
Naimmel kezdtem. A "csöves hangot" 
mindig nagyon becsültem, de úgy 
vagyok ezzel, hogy sokféle technika 
létezik, és mindegyikben van olyan 
tulajdonság, ami nekem tetszik, ami 
kellemes, ugyanakkor esetleg hiányzik 
is belőlük valami. (E tapasztalatok alól 
persze, a Naim sem kivétel.) Amelyik 
pedig mindent együtt tudna, azt nem 
lehet megfizetni. 

Annak idején volt egy tesztünk, a régi 
klasszikus Naim végtokot házasítottuk 
egy nem-Naim elóerősítővel, azzal 
a bizonyos AGI-val. így vette meg a 

tulaj, ak1tól kölcsönbe kaptuk, és mí 
nagyon hálásak voltunk, hogy odaadta, 
ráadásul tartós használatra. Ez egyfajta 
etalonná is vált számunkra, sokkal 
jobb hangja volt, mint amihez addig 
hozzálértü nk. 

Ezzel egy időben pedig, valaki odaadta 
az ARC-nek egy régi elő/végfoká t, 
amivel így össze is tudtuk hasonlítani. 
Az egész társaságnak az ARC tetszett 
jobban, talán azért, mert ez egy 
klasszikus csöves rendszer. Nem 
vettük azonban figyelembe, hogy a 
Naimnek van egy előírása. Miszerint, 
hogy az ó végfokait kizárólag a saját 
előerősítőjével szabad használni. Akik 
szeretik a technikai részleteket, azok 
számára mondom, hogy feltehetően 
a 'slew rate' tulajdonságáról van szó, 
tehát a jelfelfutási sebességróL De 
nem értek hozzá, inkább nem beszélek 
tovább "arabusul" ... 

A szerkesztőtársam azt mondta, hogy 
szerinte ez csak reklám, azért, hogy 
vegyenek tőlük minél több előerősítőL 
Hát, ez tapasztalataim szerint nem 
így van, mivel az előerősítők össze 
vannak lőve a végfokokkaL Tehát, 
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míg az előerősítőjüket mindennel 
lehet használni, a végfokol csak a 
saját előerősítőjével -állitják, és mi 
is így tapaszta ltuk. Amikor nem azzal 
használtuk, sokkal rosszabbul is szólt. 

Közben úgy alakult, hogy sok-sok évvel 
később megvettem azt a bizonyos ARC 
elő/vég tokot a tulajdonostól, aki kedves 
ismerősünk volt, mert hát ő följebb 
ment a létrán. Azt használtam egy 

ideig, de valahogy sosem voltam vele 
megelégedve. Különös tekintettel arra, 
hogy fokozatkapcsolóval múködött, 
tehát a hangerőt fokozatonként 
állította. Ez pedig nagyon zavaróvá 
tud válni. Különben is, ez eredendően 
analóg forráshoz volt kitalálva, nem co
hez, de én már akkor CO-t használtam. 

Akkor próbáltam ki egy olyan 
szerencsé tlen kis jószágot, a Naim 
Audió kis szörnyú integrált erősítőjét, 
amit mi is teszteltünk valamikor 
nagyon-nagyon régen. Sőt használtuk 
is. A Hifi Magazin kollektívája (az a 
pár ember) valahogy nem szerette 
ezt az erősítő!, így ha teszteltünk, 
akkor félretettem, ha nem teszteltünk, 
akkor visszatettem és hallgattam. ők 
megmérték és azt mondták, hogy 
műszakilag ennyire inkorrekt erősítővel 
még nem találkoztak. Szemben a 

nagy végfokkal, ami technikailag ezer 
ezreiékig korrektül volt megcsinálva. 

Aztán egyik barátom és munkatársam, 
aki nagyon-nagyon jól értett az 
erősítőkhöz, azt mondta: "hozd be 
nekem azt a készüléket és gatyába 
rázom! Ennek a phono előerősítője 
sincs rendesen beállítva, s az egész 
átvitele hibás. Úgy nem jó, ahogy 
van." Elvitte és beállította tökéletesen 

\ineárisra. Hazahoztam, hallgattam egy 
napig és utána gyorsan visszavittem, 
azzal a kéréssel, hogy ",égy szíves 
állíts vissza mindent gyári állapotba, 
ahogy volt." A 'fene' se érti, ezek 
összekutyultak valamit, ami jól szólt. 

Na, amikor az ARC már megvolt, 
valakitől kaptam megint egy ilyet, 
valami 40 ezer forintért (nem azt, 
ami nekünk volt, arról nem tudom, 
hova került). Megvettem, mert ennek 
le lehetett választani az előerősítő 
részét és azt próbáltam ki itt, a csöves 
végfokkal Egyrészt ez potméterrel 
múködötl, így funkcionálisan is, de 
hangminőségben is jobbnak bizonyult. 
Akkor ennél maradtam, a csöves 
előerősílót pedig eladtam. 

... de mondom, én is csak 
bukdácsoltam, nem is volt igazán jó 

hangszóróm, nem volt igazán jó ez 
sem, az sem." 

Milyen hangszórókkal hallgattad 
ezeket a Naimeket? 

"Nem emlékszem már rá. Elég sok 
minden megfordult itt Annyi pénzem 
sosem volt, hogy igazán jót vehessek. 
Az a baj, hogy az ember nem tud 
egyszerre komplett rendszert venni. A 

kiskereskedők feladata, hogy ezeket a 
rendszereket összeloje és ajánlatokat 
adjon. Majd ezt, össze lehet hasonlítani 
mások ajánlatával Csak még ekkor is 
az a baj, hogy senki nem tud egyből 

mindent megvenni. 

Nem tudom, ma vannak-e még olyan 
kiskereskedők, akik így állnak hozzá7 
Ha valaki kérdezi től e m, hovámenjen el 
körülnézni, nem tudom igazán sehová 
sem küldeni. Oda nem szívesen küldöm, 
ahol mindenfélét mutatnak neki, azzal, 
hogy hallgassa végig, mert abban meg 
lehet örülni. Inkább olyan műhe lyről 
szerelnék tudni, ahol azt mondják: 
11igen, nekem elkötelezetten van egy 
alaprendszerem, ami nálam bevált, és 
nálam a legolcsóbban ez jön ki." 

Ez tehát igen fontos szempont lenne, 
de én sem tudtam magamnak soha 
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megengedni. Magam is bérből, 
fizetésből. .. aztán később ugye, 
kisvállalkozóként éltem. A hazai 
zseniális adórendszer akadályain 
bukdácsoló nyomdai előkészítőként, 
nekem sem volt soha annyi pénzem, 
hogy azt vegyem meg, amit jónak 
tartanék ... de az is kérdés bennem, 
hogy az jó lett volna-e. 

A lényeg, hogy a Naimnek ezt az 
előerősítőjét jobbnak hallottam. Aztán 
a végfok le is égett, Vass Andrási Gyuri 
hozta helyre, de akkor meg is kértem, 
hogy adja el. 

Utána, valahogy nagyon olcsón kaptam 
egy barátomtól egy példányt, abból a 
régi Naim végfokból, amit mi annak 
idején rosszabbnak hoztunk ki, mint 
az ARC-ot. Betettem ide, és most úgy 
éreztem, hogy ez így jobb. Volt tehát 
egy ál-előerősítőm, mert az a kis vacak 
ugye nem volt igazi előerősí tő ... 

Ezek után sikerült vennem egy kis Naim 
előerősítőt, az jobb volt, meg egy újabb 
végfokoL Az ember így belekerül egy 
körbe, mondván, akkor inkább ennél 
marad, és ezt nem jó vegyíteni mással. 
így ragadtam le a NaimnéL 

Lehet, hogy ha nekem akkor több 
pénzem van és szabadabban 
választhatok, talán mást választottam 
volna. De én is mindig ki voltam 
szaigáitatva a körülményeimnek, 
ismétlem, én is ugyanúgy 
bukdácsoltam, mint minden hifista. 

Mivelhogy megmaradtam a Naimnél, 
nagyon jól ismerem az előnyei t, 
hátrányait. Bár nem biztos, hogy euel 
kezdeném újra, de egyébként is az 
a helyzet, hogy ebben a szabában 
nehéz dolgom van. Mert mondjuk, én 
nagyon szeretem a planár sugárzókat, 
mindenféle formában, de próbáld csak 
itt elhelyezni őket másfél méterre a 
faltól... Pedig ez a szaba nem is annyira 
szűkös, sok Ililistának kisebb van. 
Méretei: széltében 4 méter, hosszában 
5 és fél, a magassága 3 méter, ami elég 
jó arányú, de azért mégsem nagyszoba. 
Planár sugárzókat nem lehet behozni, 
vagy nem valószínű, hogy igen. 
Különben is drágák. Használtam, amim 
volt, alakítgattam, próbálgat tam. 
Megint mondom, nekem előnyöm 
volt annyiban, hogy valamennyivel 

olcsóbban tudtam vásárolni, mint 
mások. Illetve, attól függ, mert 
amit látsz, azoknak egy részét én is 
külföldről vettem meg, angol cégektől, 
meg egy bécsi orvostól, aki eladta 
például ezt a tápegységeL Ahol tudtam, 
ott fejlesztgettem az idők folyamán ... 
De most ha ránézel és meg kellene 
venni ezt az egészet, akkor drága 
volna! Habár így együtt... kérdés, hogy 
megvennék-e. Ez, voltaképp azt hiszem 
afféle emelt középkategória, nem több. 
Hangszóróm, jó, kezdetben egyáltalán 
nem volt, de nem voltam azokkal sem 
elégedett, amiket idehoztak. 

Egyszer aztán, egy német kereskedő, 
belátható pénzért kiárusított egy Naim 
hangszóró!. Úgy gondoltam, ez csak 
jobb lehet azoknál, amik eddig voltak! 
Azoknál jobb is volt. Hátránya, hogy a 
falhoz kell tenni, ami itt nálam nagyon 
szerencsétlen helyzet, de hát valahogy 
így jött össze. Ez nem valamiféle 
tudatos tervezés eredménye." 

Hogy tettélszert ezekre a speciális 
állványokra? 

"úgy, hogy mindenféle gondolatot 
átvettünk a külföldi gyakorlatbóL 
Kipróbáltuk őket, és azt tapasztaltuk, 
hogy az állványok, mint olyanok igenis 
működnek . Például, a Linn fejlesztő inek 
teljesen igaza van, stabil, de könnyű 
állványra kell helyezni mindent, és 
mindez hallhatóan befolyásolja a 
hangot. 

Többnyire a vas állvány ad stabilitást, 
állapítottuk meg - erre aztán 
országszerte mindenki elkezdett 
hegeszteni. Ebből szörnyű dolgok jöttek 
ki, mivel a hegesztés milyensége is 
számí!, arról nem is beszélve, hogy a 
zártszelvény nagyon rossz ilyesmire. 

Legsikeresebb volt a Mana cég, de azok 
a termékek ugye, nem zártszelvényből 
készültek, hanem nyitott idomcsőből 
vannak összehegesztgetve, speciális 
technikávaL Sőt, amikor kiderült, hogy 
többet kellene egymásra tenni, mert 
akkor jobban szól a lánc, ez már riasztó 
lett, ettől az embernek elmegy az 
étvágya ... Ráadásul a naimesek is ezt 
használták, márpedig a Mana cég utáita 
a Naim hangját, és ezt nem is rejtette 
véka alá. 

Állványok terén először a Naim nem 
tervezett semmit. Majd tényleg elég 
komoly szellemi beruházás árán 
fejlesztett egy borzalmasan drága 
állványrendszert, aminek az a trükkje, 
hogy mindenféle anyag van benne. 
Egyébként elég tetszetős, mindenkinek 
tetszeni szokott. Mindenféle anyag 
össze van benne dolgozva, és nyilván 
mindegyiknek van saját hangja, de 
ezek egyfajta rendszert alkotnak. Elég 
sikeres, így a naimesek átpártoltak 
ehhez, olykor mások is. Én főleg a Naim 
Fórumo! ismerem, a hozzászólások 
alapján evidens, hogy Naim 
rendszerhez biztosan ez a legjobb, 
más rendszerekhez pedig a csuda 
tudja, mi a jó, mert mindenki használ 
mindenfélét. Az én állványaim, sajnos, 
nem eredetiek, csak imitációk. 

Én már letettem arról, hogy amit itt, 
ebben a szabában tapasztalok, azt 
általános érvényűnek fogjam fel, már 
abban az értelemben, hogy mi jó, 
mi nem jó. Mert más lakásban, más 
körülmények közölt teljesen más 
eredmény jöhet ki. 

Az, hogy egy jelenség létezik-e 
vagy sem, úgy gondolom, hogy a 
Ilifisták meg tudják ítélni. Tehát, 
hogy az elektroni kus zavarok hogyan 
jelentkeznek, bizonyos mechanikai 
manipulációk hogyan hallatszanak, az 
valószínűleg létező dolog. De, hogy 
melyik készülék szól itt nálam jobban, 
abból még semmi nem következik egy 
másik hitistára nézve, akinek teljesen 
más a szabája és a berendezése." 

Miért váltottál át co-re? 

"Már harminc éve váltottam át, mert 
praktikusabb. Amikor nagy izgalommal 
legelőször próbáltuk ki a CD-t nagyobb 
társasággal, akkor megoszlottak a 
vélemények. Volt, akinek nagyon 
tetszett, volt, akinek nagyon-nagyon 
nem tetszett. Én hivatalomnál fogva 
megpróbáltam egy köztes álláspontot 
képviselni: nézzük az előnyei!, nézzük 
a hátrányait. Az mindenesetre nagyon 
érdekes, hogy a feleségemet is 
behívva, ő elsőre gyönyörbe esett 
ettől a kis ezüst korongtól, hogy hát ez 
valami csoda. (Egyébként nagyon jó a 
hallása.) Bekapcsoltam a zenét, azt 
mondta, nagyszerű, de vegyem egy 
kicsit halkabbra. Halkabbra vettem, 
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aztán az úgy sem jó, most egy kicsit 
hangosa bbra, még hangosabbra -de 
az se jó, inkább halkabbra, aztán 
lekapcsoltatta az egészet, végül is, neki 
sem tetszett az első alkalommal. 

(Ezt sem én találtam ki, hogy a 
feleség (barátnő, bárki más) füle 
perdöntő. De ők nem hobbiból 
csinálják ezt, és nincsenek elkötelezve 
a paramétereknek, hanem még 
egészséges a hallásuk, így időről időre 
érdemes kikérni a véleményüket!) 

Akkoriban én is úgy gondoltam, hogy 
a CO nem jó megoldás, nem tetszett. 
De hát a lemezjátszóval meg annyi 
baja van az embernek, hogy az egy 
örökös türelemjáték. Sokakkal együtt 
a mai napig úgy gondolom, hogy 
a lemezjátszó a legjobb, a CO áll a 
második helyen, a streaming pedig 
szerintem egy újabb visszalépés. De 
a technikai fejlődés ezt a hátrányt 
kompenzálja, és hát nyilvánvaló, hogy 
amennyivel praktikusabb volt a CO 
a lemeznél, annyival praktikusabb a 
streaming a co-néL Tehát szerintem ez 
a jövő. 

Amikor én átálltam CO-re, úgy éreztem, 
hogy az analóg felvételek jobban 
szálnak, mint a digitális felvételek, az 
AAD is, mint az ADD! Csakhogy többen 
is rámutattak, hogy amit mondok, 
önellentmondás. Hiszen az egész 
rendszer digitalizálva van! - mit ugrálok 
akkor én azzal, hogy a zenét analóg 
módon vették-e fel, hiszen amúgy is 
digitalizált médiumot hallgatunk. Ezen 
én is sokat gondolkodtam, és aztán 
rájöttem, hogy még sincs ebben semmi 
ellentmondás. Én nem azt állítottam, 
hogy a digitális ne lehetne jó. Amit én 
állítok, csak annyi, hogy régen létezett 
egy optimalizált felvételtechnika, 
aminek jóvoltából azok a felvételek 
nekem sokkal jobban szálnak, mint a 
későbbi felvételtechnikával készültek, 
melyek történetesen már digitálisak ... 
Oe még azt is hozzá kell tenni, hogy 
kezdetben elég pocsék digitális 
berendezéseket használtak. 

Továbbá ma már nincs visszajelzés. 
Valaha a hifisták egyfajta társadalmat 
alkottak, a maguk újságjaival, 
kritikusaival, kereskedőivel, vásárlóival, 
és valamiféle visszajelzést adtak, 
amit a mérnökök nem örömmel, de 

részben figyelembe vettek. Ez ma már 
teljesen megszűnt. A hifi, mint olyan 
és az elektroakusztikai ipar közölt 
ilyen fajta visszacsatolás nem létezik. 
A mérnökök, hangmérnökök, és ott 
mindenki jobban tudják, mit hogyan 
kell csinálni. ők ezt csinálják, a hifista 
meg fogyassza. 

Én nem azt mondom, hogy a digitális 
nem jó, hanem hogy azok a felvételek, 
amiket az utóbbi évtizedekben 
készítettek, nem olyan felvételek, amik 
nekem tetszenének. De az is előfordul, 
hogy nagyon jól tudnak szólni, csak 
valahogy a saját gyakorlatomban azt 
veszem észre, hogy ha valami digitális, 
akkor nem olyan szívesen hallgatom, 
nem teszem fel annyit, vagy egyáltalán 
nem teszem fel. Előbb-utóbb le is 
álltam velük. Elég öreg vagyok, van 
vagy 600 CO-m, ami nem egy nagy 
gyűjtemény, de végighallgatni már nem 
volna időm. Zeneforrásnak elegendő. 

Elég szomorú egyébként, kulturális 
szempontból nagyon szomorú ... az én 
utolsó felvételem, az valamikor 1980-
as, iszonyúan régi. Az új művészeket 
szinte már nem is ismerem." 

Hogy oldottad meg a tápellátását a 
Naimnek? 

"A hálózatról beszélünk. Én abban a 
szerenesés helyzetben vagyok, hogy 
két villanyórám van. Az egyik a kis 
cégemnek (ez nyomdai előkészítéssel 
foglalkozik, hiszen ezt csinálom 25 
éve), a másik meg Darvas Lászlónak. 
Elvben, a hifit ennél jobban nem 
lehet elválasztani, a villanyóra alulról 
kapja egy vastag angol dróton a 
feszültséget, a földszinti 63 amperes 
megszakitóróL Innen csak a hifim megy, 
ennek ellenére, ha a lakásban bárhol 
bármi történik elektromosan, azonnal 
hallható. Nem tudom megmagyarázni, 
hogy miért, bár próbálhatok rá 
magyarázatokat találni. 

Azt hiszem leírtam valamikor a Darvas 
féle törvényt (amely egy zseniális 
ismeretterjesztő újságíróról nyerte a 
nevét). Két részből áll. Az első felében 
kimondja, hogy ha egy mérnök és 
egy hifista azon vitatkoznak, hogy 
egy jelenség létezik e, akkor mindig, 
minden körülmények közölt a hitistának 
van igaza. Ez nem egy elméleti fizikai 

törvény, mint a relativitáselmélet vagy 
hasonlók, hanem tapasztalati törvény, 
úgy hetven évre visszamenőleg . Amit 
a hifisták hallani vélnek, az létezik 
is. A törvény második fele viszont 
kimondja, hogy ha ezek után a hifista 
büszkén meg is akarja magyarázni 
elektroakusztikai terminusokban, 
hogy miért van ez így, akkor okvetlen 
nagy marhaságot fog mondani! No, 
pont ez az, amibe én nem akarok 
beleesni. Biztos, hogy nem tudnám 
megmagyarázni. Lehet próbálkozni 
vele, ideális megoldása nincs. 

Amit egy szakképzett villanyszerelő 
mond, vagy amit a mérnökök 
jóváhagynának kell háromszor 
másfeles vezeték, és el van intézve. De 
aki egy picit utána jár, az tudja, hogy 
ez hifis szempontból nem így működik. 
A kábel fajtája azonnal hallható, és 
vannak jobbak meg kevésbé jók. 

De akkor most mit vegyen az ember? 
Itt szabadul el a pokol, mert olyan nagy 
a választék, hogy az ember a vagyonát 
is ráköltheti kábelekre. A hifinek is 
megvan az a jó tulajdonsága, hogy ha 
megveszel valamit 100-ért, és kijössz 
a kereskedőtől, akkor már csak 70-et 
ér. A kábellel még ro~szabb a helyzet, 
mert azt megveszed 1 00-ért, és ha 
kijöttél a kereskedőtől, akkor már csak 
30-40-et ér. Ráadásul nehéz eladni, 
úgyhogy ebbe bele lehet bolondulni. 

A magam részéről úgy határoztam, 
hogy ha már Naim, akkor én drága 
kábelt nem veszek, amíg csak a 
Naim maga nem ajánl hálózati kábelt. 
Mert ugye ha már Naim kábel van a 
rendszerben, legyen ez is az, úgyhogy 
ilyeneket vettem. Azért meg kell 
mondanom, ezek már drága kábelek, 
úgy 100 ezer körüliek. Egy-egy ilyen 
hálózati kábel 2 méteres és van rajta 
két dugó. Egyszer megírtam a Naim 
Fórumán, hogy szerintem ez egy 
nagyon csalóka kábel. Olyan, mint 
egy kétutas hangszóró. A kábel adja 
az egésznek a stabilitását és a mély 
tónusát, de magának a kábelnek 
nincsen magas hangja. Ezért kellenek 
a Furutech dugók, amiket rászerelnek, 
ezek szintén drágák, egy érdekes, 
nagyon kellemes csilingelés! tesznek 
rá, és ez olyan, mint a túlfűszerezése 
az ételnek. Ha nincs, nagyon hiányzik. 
De amikor van, akkor meg jobb volna, 
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ha nem volna, úgyhogy én ezzel 
nagyon sokat bajlódtam. Később, 
amikor megpróbáltam a kábelt 
tovább hosszabbítani, hogy elérje a 
villanyórát, oda lyukadtam ki, hogy az 
elosztókan is sok múlik. Rengeteget 
kísérleteztem elosztókkal, drágákkal is, 
mindegyiknek más hangja van, egyik 
sem optimális. A csuda tudja, hogy 
van-e optimális, úgyhogy végül is a 
Naim hálózati kábelből több példány 
van meghosszabbítva, hogy elérjen 
a villanyóráig. Hosszabbítgattam, 
hosszabbítgattam és nagyon nyugodt 
hangja lett, csak semmi magasa nem 
volt. Hiányoztak a Furutech dugók, újra 
próbálkoztam hát azokkal, de akkor 
meg rájöttem, hogy nem tudok velük 
együtt élni. jelenleg a kábel re még 
az elején rá van kötve egy méter régi 
Sillech kábel, az hoz be magasabb 
tónust, de még a közbülső részen is 
variáltam valamit. Ezek nagyon furcsa 
dolgok, s már csak a költségek miatt 
sem igazán ajánlanám senkinek. 
Villanyszerelőt viszont igenis ajánlok! 
Lehetőleg ne magunk csináljuk, mert ki 
tudja, mit történhet.Szóval ezzel még 
kísérletezgetek. Magát a rendszert nem 
zargatom, nincs több pénzem rá, ha 

volna sok pénzem, tudnám, hogy hol 
javíthatnék a zenémen." 

Hogy oldottad meg a megszakítást 
a hálózaton? 

" Ez egy angol 'sarlatán' ötlete, hogy 
a kismegszakítóknak hangjuk van. Ez 
az angol technikus egyébként nagyon 
lelkes hifista volt, több utas táplálással 
látta el a rendszerét, vagyis minden 
egyes gép külön vezetéken kapta a 
hálózato!, már kívülről kezdve. Én is ezt 
utánoztam lelkesen, és be is számoltam 
róla a győri lapban, a Hifi Piacban. Végül 
be kellett látnom, hogy tévedtem. 

A Naim cégnek is az volt a véleménye, 
hogy ismeri ezt a fajta rendszert, 
ismerik a dinamikanövelő képességét, 
de szerintük sokkal zenei bb a hang, ha 
egyetlen kábelen jövünk be és aztán 
itt elosztjuk. Praktikusan ma nálam 
is így működik. A kismegszakítókkal 
kapcsolatban viszont a pasasnak igaza 
volt. Tényleg más a kismegszakítók 
hangja. Ezzel én sokat kísérleteztem, 
írtam is róla. Nekem Memeráim vannak, 
amik tényleg jók, de nem mondanám 
azt, hogy mindenki hozzájuk rohanjon. 

Egy biztos, ha valaki a lakásban 
bármelyik kismegszakítót más típusra 
cseréli, akkor az hallatszani fog azon 
a vonalon is, amin a hifi megy. Amúgy 
meg, ami a másik villanyórán - tehát a 
lakásban történik - az is hallatszik. Az 
összes felesleges feszültségnek saját 
hangja van. Próbálom őket eltávolítani 
vagy lekapcsolni, nem csak a fázist, 
hanem a null át is ... csillárkapcsolókon 
nem lehet lekapcsolni, mert az csak a 
feszültséget választja le, a védőföldet 
nem. Márpedig a védőföldön keresztül 
össze van kötve az egész ház. 

Számomra megfelelőbb egy speciális 
kapcsoló, nem drága dolog, ez 
mindkettőt bontja, egy kapcsolással 
mind a két szálat, lámpán, televízión 
stb. Természetesen, ahol védőföld is 
van, ott nem használható, de például 
a számítógépnél, meg mindent, 
ami ahhoz kapcsolódik, a hálózatát 
megbontom. Zenehallgatás előtt 
kihúzom a dugóját a konnektorból. 

Mohr ramás 
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Kedves Olvasó! 

ön a második Magyar hifi magazin! 
olvashatja ezen a fórumon. Nagy 
elődünk, az 1979-ben debütált 
offline Hifi Magazin példamutató és 
értékteremtő kultúráját szeretné, immár 
online felületen, 26 év szünet után 
folytatni. 

Fiatalabb olvasóink a következő linken 
elérhetik a Hifi Magazin első számának 
bemutatkozó eikké!, az Audiokultúra 
o óra, o perc, O másodperc-es ragyogó 
eikké!, amely tökéletesen szemiéiteli 
a gépi zenehallgatás helyét a világban. 
Közel negyven évvel a Hifi Magazin 
megjelenése után, saJnOs a hobbink 
erősen háttérbe szorult, szinte csak a 
negyven év feletti generáció! érinti. 
Nem titkolt célunk, hogy a fiatalabb 
generáció érdeklődését felkeltsük, a 
talán kulturális értéket is teremtő hobbi 
iránt. 

Nagyon sokan a műszaki érdeklődésük 

és a hifi iránti elkötelezettségüknek 
köszönhetik, hogy a fülbemászó 
és könnyen emészthető Popzene 
hallgatásán túl, eljutottak a jazz és a 
Klasszikus zenéig. 

Ahhoz, hogy a zászlónkra kitűzött 
célt elérhessük, miszerint a fiatalabb 
generációval is megszerettessük a 
kevésbé populáris, de mindenképp 
igényesebb zenei műfajokat, 
nem szabad elzárkóznunk az 
olcsóbb, egyszerűbb berendezések 
bemutatásától és tesztelésétől, illetve 
a tesztekhez használt demó zenék 
kiválasztásánál nem nélkülözhetjük 
az egyébként népszerű és elterjedt, 
leginkább elektronikus könnyűzenét. 

Minden hitistának és zenehallgatónak 
nem titkolt célja, hogy a különböző 
koncertek élményét megpróbálja 
a saját lakásában több-kevesebb 
sikerrel reprodukálni. Ugyanígy a 

házimozi kedvelők is megpróbálják a 
különböző projektorok és többcsatornás 
hangrendszerek segítségével 
a multiplex mozik élményét az 
otthonukba varázsolni. A hifizés 
alapvető célja, hogy mindenki az általa 
kedvelt zenei műfaj koncertjének 
feelingjét újra átélhesse otthon a 
lakásában. 

Sajnos van egy nagyon rossz hírem. 
Egy Pop vagy Rock koncert élethű 
visszaadásához a még megfizethető 
árkategóriában, egészen más 
berendezésre lesz szükség, mint 
mondjuk egy templomi kórus, 
vagy egy vonósnégyes élethű 
reprodukálásához. Egy jó High-end 
láncnak persze nem okoz különösebb 
gondot, ha a műfajokat váltogatjuk, 
feltéve, ha a forrás egy jó minőségű 
hanghordozó. A csúcskategóriás 
készülékeknek inkább a gyenge 
minőségű felvételek okoznak gondot. 
Sokszor a bolhapiacokon beszerezett, 
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gyenge minőségű kedvenc lemezeink 
Indiai nyomásban, vagy a 40 éve, még 
a CT-506-al felvett kazettáink sokkal 
elviselhetőbben szólnak a konyhai 
music centerünkön, vagy az autónkban, 
mint a fő láncunkon a nappaliban. Ezek 
a gyenge minőségű források ugyanúgy 
más berendezéseket igényelnek, mint 
mondjuk a rossz földutak, ahol egy 
terepjáróval kényelmesen autózhatunk, 
míg az egyébként kitűnő autónkkal 
csak egy szenvedés lenne végigmenni 
rajta. Tiszteletben kell még tartani a 
különböző stílusok és műfajok kedvelőit 
is, hiszen a hifi élethű hangvisszaadást 
jelent. Élethűen vissza lehet adni a 130 
decibelen dübörgő gatyalengető rock 
kancertet is, ahol a mellkasunkban 
érezzük a basszus!, és a vonósnégyesek 
természetes erősítés nélküli kevésbé 
dinamikus, de nagyon részletgazdag 
hangulatáL Szerintem egyik műfaj 
kedvelőit sem szabad kizárni 
köreinkbőL 

Sok szempontból egyszerűbb 
dolguk van a Pop és a Rock zenei 
műfaj kedvelőinek az otthoni hang 
reprodukálásában. Nekik elsősorban a 
szomszéddal kell megküzdeniük, nem 
is annyira a technikávaL Az élő zene 
természetesen reprodukálhatatlan, 
legfeljebb bizonyos százalékban 
megközelíthető. A klasszikus 
értelemben vett hifizés leginkább 
az akusztikus hangszereket használó 
elektronikus erősítési mellőző 
koncertek modellezéséről szól. 
Ugyanis a popzenei koncerteken eleve 
már konzerv zenét hallunk, mivel a 
hangszereket nem közvetlenül, hanem 
hangszórókból halljuk. A térhangosító 
berendezések minősége is jelentősen 
eltér egymástól, de legalább a 
teremakusztika hibáival nem kell 
számolniuk, feltéve, ha szabadtéri a 
koncert. 

A Müpában a Zeneakadémián (és a 
Duna Palotában pl.-a szerk.) hallható 
koncertek talán a legjobb minőségű 
élőzenei koncertek hazánkban, hiszen 
itt profi módon megtervezték a terem 
akusztikáját. Az ezeknél kevésbé rangos 
koncerttermekben, ahol az akusztikai 
körülmények nem ilyen optimálisak, 
már az élőzene varázsa is kicsit 
szerényebb, a mérsékelten kedvező 
teremakusztika következtében. 

Van még egy nem túl jó hírem, 
miszerint ez a lakószobákra is igaz. 
Sokan nem szerelnek erről tudomást 
venni, hiszen ez a legnehezebben 
cserélhető illetve változtatható hifi 
láncszem. Egy rossz akusztikájú 
koncertteremben hiába Steinway 
a zongora és Siradivari a hegedű, 
a hangminőség elmarad egy olyan 
koncertteremétől, ahol jó az akusztika, 
de csak egy Bösendorfer a zongora 
és Amati a hegedű. Ez az analógia 
sajnos igaz a lakószobákra és a hifi 
berendezésekre is. Egy csupa márvány 
és üveg négyzet alaprajzú nappaliban, 
ahol ráadásul még a szaba hosszának 
és szélességének fele a belmagasság, 
még a világ legdrágább berendezésével 
sem lehet élvezhető hangminőséget 
elérni. Míg egy jó akusztikájú szobában, 
amit neadj lsten, még néhány 
tudatosan tervezett akusztikát javító 
modullal (Helmholtz rezonátorok, 
diffúzorok, csillapítók stb.) felszerelünk, 
az előbb említett berendezés 1 O %-át 
érővel is sokkal jobb hangminőséget 
fogunk elérni. 

A fentiek alapján úgy vélem, hogy a 
teljes hifi lánc két vége a legfontosabb. 
A láncunk kezdődik a hanglemezzel 
és végződik a szabávaL Ha e két 
legfontosabb elem bármelyike 
zenehallgatásra nem megfelelő, 
majdnem mindegy, hogy a kettő közé 
milyen készülékeket helyezünk, a 
végeredmény kiábrándító lesz. Minden 
lánc olyan erős, mint a leggyengébb 
láncszeme, ez természetesen itt is igaz, 
de a részletekbe a bevezetőben még 
nem banyalódnék bele. 

A magazinunk célja pont a láncszemek 
felkutatása és ezek egymáshoz való 
viszonyának elemzése, hogy az 
értékelés utánjószívvel ajánihassunk 
komplett rendszereket olvasóinknak. 

A Hifi Magazin fő célja, hogy 
tájékoztatást nyújtson olvasóinak 
a piacon jelenleg elérhető hifi 
komponensek kiválasztásában, 
értelemszerűen árkategóriánként. 
Szerintem, mint minden hobbiban az 
ésszerűséget és minden ilyen racionális 
érvet, hogy miért van erre szükség, 
nyugodtan félretehetjük. A hobbi 
azért hobbi, hogy szórakoztasson, és 
valamiféle életérzést biztosítson, amitől 
a hobbista jól érzi magát. 

Mindig feltesszük a kérdést, hogy 
megér-e ez ennyit, meg annyit, van-e 
ennek értelme, stb ... 

A hifi berendezéseknek is kétféle 
értéke van. Az első a használati 
értéke, amely többé-kevésbé 
paraméterezhető és tesztelhető. A 
második, hogy a készülékeknek ma 
már státuszszimbólum értékük is lehet. 

Ebből is kétféle létezik: 

1. A jelenleg kapható Hig h End 
berendezések 

2. A már 20-60 éves legendássá vált 
retro készülékek. 

A High-end berendezések most 
még inkább használati értékkel 
rendelkeznek, majd az idő meghozza, 
hogy 20 év múlva melyik válik 
legendává. 

A státusszimbólumnak nem számító 
elsősorban csak használati értékkel 
rendelkező hifi készülékeknek is két fő 
kategóriája van: 

1. Az úgynevezett áruházi hifi (ez 
a kategória ma már csak alig, alig 
létezik. (Nagyjából amit a Media 
Marktban még fellelhetünk a 
kétcsatornás készülékekből.) 

2. Az audiofil termékek (ma már csak 
szaküzletekben kapllatók). 

A kezdő olvasóink érdekében néhány 
szóban érdemes kifejteni, hogy mit is 
rejt ez a fent említett négy kategória. 

Kezdjük árkategória szerint a 
legolcsóbbakkal, a már-már szinte nem 
is létező áruházi hifiveL 

Áruházi hifi 

Ezek valahol a kilencvenes években 
haltak ki, és a hetvenes, nyolcvanas 
években élték a fénykorukaL 
Ezek általában a jól megtervezett 
mérnöki munka és a tömeggyártás 
okozta kompromisszum ötvözelél 
tükrözték. Nem a legdrágább 
alkatrészekből készültek, alkatrész 
válogatás pedig szóba sem jöhetett 
ebben a kategóriában. Itt nagyon 
fontos paraméter vol t az ár, hiszen a 
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fogyaszták számára csak nagy eladott 
példányszám eselén volt tartható. 

Ebben a kategóriában viszonylag fontos 
szerepet kapott a dizájn, mivel az erre 
fordított pénz jobban megtérül t, mintha 
műszaki tartalomra fordították volna. 
Ez a szegmens tele volt felesleges 
gombokkal, műszerekkel, amik nem a 
hangminőséget, csak az eladhatóságat 
szolgálták. Valamennyiünk számára 
ezek voltak a bevezető készülékek a 
hifi világába. 

Audiofil hifi 

Ezek már jobb minőségű alkatrészből 
készültek, de alkatrész válogatásra 
a még mindig nagy példányszám 
miatt általában itt sem volt lehetőség. 
Leginkább a külső megjelenésük és 
a hangszínszabályzák elmaradása 
különböztette meg őket a szerényebb 
áruházi hifi ktől. Legtöbbször egyszerűbb 
spártai, néha kicsit barkács dizájnnal 
rendelkeztek, nehogy összekeverjék 
őket a póriasabb áruházi kategóriával. 

High-end hifi 

Talán ez a legtöbb támadásnak 
kitett kategória. Sokak szerint már a 

sznobizmus határát súrolja. Mindenképp 
meg kell védjem ennek a kategóriának 
a létjogosultságát, hiszen szerintem 
ezek is értéket teremtettek. 

Ezen kategóriájú készülékek 
javarészt már a legjobb minőségű és 
legdrágább alkatrészekből készül tek. 
A legfontosabb erényüket nem is 
elsősorban a drága anyagáruknak 
köszönhették, hanem ebben 
a kategóriában a jó minőségű 
alkatrészeket is kézzel válogatták, 
és sok esetben még szubjektív 
meghallgatással is tesztelték. Be kell 
lássuk, hogy magas áruk miatt kis 
eladott példányszámú készüléken 
kellett, hogy megtérüljön a nem éppen 
olcsó anyagköltség és a még ennél 
is sokkal drágább mérnöki munkaóra. 
Ez az oka a High-end készülékek 
csillagászati árának. Ezért azok a vádak, 
amik a Rolex órákhoz (hiszen hiába 
fizetünk érte többet, mégsem múlik 
tőle lassabban az idő), illetve minden 
olyan státuszszimbólumnak számító, 
de hozzáadott érték nélküli termékhez 
hasonlítják őket, amik semmi másra 
nem valók, minthogy a gazdájuk anyagi 
helyzetét szimbolizálják, ebben az 
esetben nem állják meg a helyüket. 
Mert gondoljunk csak bele, mondjuk 

Lehet, hogy rosszul kötöttem be? 

egy luxusautó árával vetekedő High
end láncot senki nem fog irigyelni, 
hiszen nem látják a tárgyalásokon, 
nem visszük ki az utcára és a legtöbb 
vendégünk, még ha látja is, azt sem 
tudja, hogy mi az, viszont közel koncert 
minőségben hallgathatunk rajta zenét. 

Retro hifi 

Az elmúlt hatvan év piaci sikereit 
méltán ki vívó, elsősorban jó minőségű, 
dizájnos modellek képezik, lehetőleg 
makulátlan esztétikai állapotban. 
Ezeknél a dizájn mellett a javíthatóság 
a legfontosabb, hiszen a nyolcvanas 
évek második fele után készült 
készülékek nagy része már a bonyolult 
IC-és megoldások miatt nehezen 
javítható gazdaságosan, ezért a gyűjtők 
kevésbé kedvelik, mint a 70-85 között 
gyártott készülékeket Természetesen 
itt ilyen éles határ nem húzható, ez 
csak egy durva megközelítés volt. 
Ezzel a kategóriával inkább a birtoklási 
vágyunkat elégítjük ki, bár a legtöbbnek 
a használati értéke is még teljes értékű. 

Mohr ramás 
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A Streamer technológia 
- Netről pottyant zenék 

Az elmúlt évtizedek jobbára a klasszikus 
hangtechnikai médiumok jegyében 
teltek, sok hobbitársunk még mindig ide 
kanyarodik vissza, hogyha fogyasztható 
zenéket szeretne hallgatni kedvenc 
hangrendszerén. Azonban nagyjából 

másfél évtizeddel ezelőtt történt 
valami, amely forradalmasította a 
hangélményeket Ez a valami nem más, 
mint a számítástechnika beszivárgása 
az audio technika berkeibe. Azt szakták 
mondani, hogy az ifjúság mindig új 
utakat követ, a fiúknak még véletlenül 
sem jó az, amivel az apáik zenéiket 
hallgatják. A hordozható audio eszközök 
szintjén volt először észlelhető ez a 
forradalom, amikor megjelent az mp3 
nevű digitális hang formátum. Mi is ez? 
Nem más, mint egy veszteséges módon 
tömörített, kisméretű, digitális formában 
tárolható és lejátszható zenei file, amit 

az elmúlt másfél évtizedben az internet 
elterjedésével szinte minden audiofil 
legalább érin tőlegesen megismerhetett 
Ez volt az első olyan digitális média, 
amely már nem kötődött a fizikai 
hanghordozák világ ához, hanem azoktól 

függetlenül terjedt el a személyi audio 
eszközöktől a világhálós zeneletö ltő 

portálokig igazából határok nélkül. Azóta 
már több formátum is létezik, amelyekkel 
szinte gyerekjáték a zenelejátszás, de 
nem mindenki tud kiigazodni ebben a 
formátum-útvesztőben. Csak kapkodjuk a 
fejünket: mp3, mp4, wav, flac, aiff, alac, 
dsf, dff és ki tudja még mi minden virágzik 
mostanság a zeneletöltő oldalakon 
és az online streaming portálokon! Ez 
a cikk nem törekszik teljességre, de 
meg fogja mutatni a 21. századi hifizés 
műhelytitkait. 

Műszaki részletek nélkül tulajdonképpen 
miből is áll egy audio rendszer? 
Alapvetően kell hozzá egy műsorforrás, 
egy erősítő és egy hangsugárzó (az 
összekötő kábelek és a villamos 
energiaellátó hálózat jelenléte vitán felül 
áll). A műsorforrás természetét tekintve 
lehet analóg vagy digitális. Ha digitális a 
forrásunk, akkor lehet fizikai hanghordozó 
alapú {CD, DAT, MD stb.), vagy fizikai 

hanghordozó t nélkülöző. Jó hírem van, 
máris eljutottunk a számítógéppel 
meghajtott külső DAC-okhoz, amelyek 
műsorforrásként működhetnek . A 
computer több módon is bejuttathatja a 
digitális jelet a DAC-ba: lehet USB-DAC, 
vagy NAP {Network Audio Player, azaz 
hálózati audio lejátszó). Az USB-DAC-ok 
egyszerűbb felépítésűek, a kínálat belőlük 
pazar: az olcsó kínai műanyag doboztól 
kezdve aszuper high-end kézzel gyártott, 
elektroncsöves kimenetű csodákig 
mindent lehet kapni a piacon, csak 
győzzük türelemmel és persze pénzzel! 
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Eljutottunk végre a hálózati lejátszóhoz, 
mint készülékkategóriához. PC-vel is 
lehet streamelni, de ah hol speciális 
műszaki elvek szerint épített számítógép 
szükséges. Léteznek olyan asztali 
készülékek is, amelyekben egyedileg 
tervezett áramkörök vannak, és egy 
beágyazott miniPC panel fogadja 
és dolgozza fel a stream-eket. A 
különbség az USB-DAC és a streamer 
között, hogy míg az USB-DAC egyetlen 
számítógép háttértárolójáról tud csak 
zenét lejátszani, az NAP vagy streamer 
a világhálón lévő távoli szerverek által 
szaigáitatott zenei tartalmakat, vagy 
internetes rádiókat is képes hallhatóvá 
tenni. Ez a flexibilitás máris megadja az 
előnyé t ezen készülékeknek: egyszerre 
nagyfelbontású hanglejátszó és világvevő 
rádiótuner egyben. Élvezhetjük rajta 
a saját zenei gyűj teményünket is: 
ehhez egy úgynevezett NAS (Network 
Attaehed Server, tulajdonképpen egy 
házi zenei szerver) szükséges, amely 
az otthoni LAN hálózatunkon lóg a 
lejátszó készülékünkkel egyetemben. 
Ez a LAN függőség máris megadja a 
bemeneli csatlakozó fajtáját: RJ45-nek 
kell lennie, amely egy egyszerű UTP 
kábellel csatlakozik a router egyik szabad 
kapujára. Egy további fontos előnyt jelent 
ez a kapcsolódás az USB-s vál tozathoz 
képest: míg az USB kábel maximum 3 
méter hosszú lehet a számítógép és a 
D/A konverter között, a streamer LAN 
kábele akár 100 méteres is lehet, ez már 
megengedi a zenei tároló (számitógép) 
és a D/A akár külön épületszárnyban 
lévő elhelyezkedését is. Miért fontos ez? 
Mert számos audiofil azért nem szereti 
a számítógépes zenehallgatás t, mert 
a számítógép működése során olyan 
zavarjelek keletkezhetnek, amelyek az 
audilív élményt elronthatják! 

A streamer mint műsorforrás igen 
kényelmes: a távvezérlője akár egy 
mobiltelefonra telepített alkalmazás 
is lehet, kihagyva ezzel a klasszikus 
infra távirányítókat, így könnyedén 
választhatunk az albumok vagy a 
rádióállomások között, csupán a 
telefonunkat használva ehhez (ami úgyis 
mindig a kezünk ügyében van). Nem kell a 
CD játszóban lemezt cserélni, keresgélni a 
hanghordozák között, vagybosszankodni 
azon, hogy csak az üres tokot találtuk 
meg ... Csábító lehe tőségek, ugye? 
Álmodni se lehet ennél szebbe!. 

A streamer működéséhez kellenek még 
segédprogramok is, mert a számítógépnek 
kelilevezényelnie a teljes zenei történést. 
Többféle stream küldési mód létezik, 
négy alapvelőt ismerünk jelenleg: AirPiay, 
DLNA, SqueezeBox és a Roon. Vegyük 
sorra ezeket, különös tekintettel a 
lejátszott zene hagminőségére! 

AirPiay: Ez az Apple vagy Mac rendszerek 
stream kezelő szoftvere. Legkomolyabb 
hátránya, hogy 44.1 kHz/16bit-es 
mintavétel fölé nem tud menni, és minden 
ennél nagyobb sűrűségű formátumot 
erre konvertál át. Ezért a hangminősége 
a közönséges CD-játszókét nem haladja 
meg. Egyébként a Spotily nevű online 
stream szaigáitató ezzel kompatibilis. 

OLNA (Digital Living Network Alliance): 
Talán a legjobb hangminősége t adja, 
szükséges hozzá egy DLNA működést 
támogató lejátszó (pl.: JRiver, Foobar2000, 
BubbleUPNP). A beállítások akár egy 
egész estét igénybevehetnek, de ha a 
D/A konverterünk bírja a nagy felbontást, 
akkor szinte minden ma használatos 
audio file-t le fogunk tudni vele játszani. 
Mcstanában ezek a széles körben 
elterjedt legnagyobb adatsűrűségű 
formátumok: PCM384kHz/32bit, DSD128. 
A J Ri ver lejátszót használom, és ennek a 
hangminősége igen jó a fenti hangfile-ok 
lejátszása közben. 

SqueezeBox: A Logitech cég ál tal 
fejlesztett lejátszási rendszer. Fő előnye a 
nelrádió lejátszási képesség, és az online 
streaming oldalak (Qobuz, Tidal, Deezer) 
is innen érhetők el. Elég komoly hátrányt 
szenved amiatt, hogy a DSD64 {régebben 
SACD) és DSD128 formátumokat nem 
tudja lekezelni. A hangminősége szerintem 
kissé elmarad a DLNA-tól. 

Roon: Profi(nak tűnő) lejátszó rendszer, 
amely szinte minden audio file-t képes 
átzavarni a D/A felé, de szerintem a 
hangminőségével problémák vannak. 
Kissé felingerelt, szintetikus hangzást 
közöl, hiányzik belőle a nyugalom, rövid 
ideig tudom hallgatni a zenét vele. 
Kezelhetősége és szolgáltatásai talán a 
legjobbak a négyfajta módszer közül, de 
az ára borsos. 

Miért szeretem mégis a streamer DAC
oka!7 Mert képesek lehetnek az SACD 
formátum és utódainak lejátszására. 
Az SACD lemezekhez sokáig csak a 

dedikált, asztali SACD lejátszó passzolt, 
de ma már számítógépen tárolt DSD64 
file-ok is létemek. l n ne n már egyenes 
volt az út a magasabb adatsűrűségű 
DSD változatok felé {DSD128, 256 és 
társai). Ezekközüla DSD128 lehet 
az optimum, a hangminőséget és az 
adattárolási helyigényt figyelembe 
véve. Egy analóg hanglemez műsorát 

DSD128-ban rögzítve és visszajátszva, a 
különbség nem jelen tős. A mai szemmel 
korszerűnek mondható streamer-ek a 
DSD64 és DSD128 formátumokat DLNA 
üzemmódban képesek lejátszani. A 
PCM hangfile-ok fejlődése is töretlen: 
a jelenleg elterjedt technológia a DXD, 
azaz PCM384kHz/32bit adatsűrűségű 
hanganyagok lejátszása, ezt a legtöbb, 
a piacon kapható készülék tudja is. A 
(sztereó) DXD formátum adatsűrűsége 
egész pontosan 16, 9-szer több, mint 
az audio CD-é, egy 74 perces DXD 
file 12,7 GByte, míg egy ugyanolyan 
idejű CD lemez műsora 0, 75 GByte-ot 
tesz ki. A sokcsatornás DXD anyagok 
adatmennyiségénél ez az arány még 
nagyobb lehet, de ott az összehasonlítás 
már nem igazán működik. 

Hangzási jellemzőikről is essen néhány 
szó: mivel ezek a készülékek beágyazott 
számítógépet is tartalmaznak, ezért 
nehezebb őke t jól meg tervezni. Csak olyan 
példányaik adhatnak jó hangminőséget, 
amelyeknél a digitális és az analóg 
áramkörök megfelelően el vannak 
izolálva. A tápegységnek tisztán analóg 
felépítésűnek kelllenn ie, és kívánatos 
a magas minőségű órajel generátorak 
alkalmazása a digitális áramkörök 
számára. A fen ti feltételek szerenesés 
teljesülése eselén a zenei hangok 
reprodukciójamagas szintú lehet. A 
mai nagy felbontású D/A konverter IC-k 
hangminősége inkább DSD formátumban 
lehet kimagasló, a PCM zenei jelek 
lejátszása közben kissé kemény lehet 
a hangzás, ezt nem mindenki szereti. 
Saját tapasztalatom, hogy az audiofil 
hangzást inkább az AKM (Asahi Kasei 
Microdevices) által gyártott DAC IC-k 
alkalmazásávallehet megközelíteni, 
az ESS Sabre rendszerű DAC eszközök 
inkább sokcsatornás hangátvitel (home 
theater) működésre optimalizáltak. 
Habár most is igaz, hogy ízléseken és 
hangzásélményeken nem érdemes 
vitatkozni, minden készülék előbb-utóbb 
megtalálja a maga vásárlói körét. 
Oepner Gábor 
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INTERJÚ 
Dr. Eunice Kronnal a KR Audio vezetőjével 

A KR Audio magyarországi 
képviselőjének, az lmpressivia kft 
tulajdonosának, Bozmádi jánosnak a 
meghívására érkezett Dr. Eunice Kron, 
a KR Audio regnáló főnökasszonya 
hazánkba karácsonyozni. Nekem 
ez merőben szokatlan, hogy az 
elöljárómmal osszarn meg az intim 
karácsonyi ünnepek családias 
hangulatát, de jános, vagy zseniális 
üzletember, aki így alakít ki 
érdekkapcsolatokat, vagy annyira 
jó a humán kapcsolat az anyacég 
és a helyi képviselet közt, hogy ez 
simán belefér. Mint számomra később 
kiderült ez utóbbi, mert Mrs Kron 
eddig is rendszeres látogatója volt 
a hasonló jelentőségű ünnepeknek, 
amelyeket szívesen töltött el az 
egyébként nagyon szimpatikus jánosék 
családjánáL Emellett olyan szakmai 
rendezvényeken, mint a Hifi Show is 
rendszeresen részt szakott venni, illetve 
nyomós okként szokott szerepeini a 
méltán híres helyi termálfürdők intenzív 
látogatása is. Ezért, ha már ismételten 
erre vezetett az útja, gondoltam pár 
kérdéssel feltartom néhány perc 
erejéig. (A beszélgetés ángliusul folyt, 
külön köszönet Bozmádi jános Márknak 
a tolmácsolásért.) 

Hogyan tetszik Budapest és hogyan 
érzi magát Magyarországon? 

Régóta szerelern Budapeste!, a 
Férjem is magyar volt, igazából az 
apósom kiutasításáig vissza lehetne 
menni, hogy milyen szálai vannak, a 
magyarokkal való kapcsolatunknak. 
Ismerem Pestet, ha nem is annyira jól, 
de nem egy ismeretlen hely számomra, 
most is olyan, mintha hazajönnék, 
hiszen az én családom is magyar. 

Egy személyes jellegű kérdést 
tennék fel. Egy, az audio területén 
tevékenykedő gyártónak nyilván 
fontos a zene, mik a kedvencei? 

Onnantól kezdve, hogy édesanyám 
elkezdett lemezeket vásárolni operát 
hallgatok, ez is okozhatta azt, hogy a 
későbbiekben Olaszországba mentem 
tanulni. ott találkoztam a férjemmel és 
ez egy zenei láncreakció volt. 

Szerintem a KR Audio a világ 
élvonalában van az általa képviselt 
hangminőség alapján, mit tudna 
még vele egy lapon említeni, amit 
szívesen hallgatna? 

Köszönöm szépen! Már nem tudok 
objektíven vélekedni, nehéznek 
találom azt, hogy hallgassam a többi 
csöves márkát. Amikor még a férjem 
élt, akkor körbejártunk a show-kon 

és osztottunk magunkban díjat a 
legrosszabb setupoknak, amit azóta is 
csinálok. Vannak nagyon jó félvezetás 
erősítők is, amik meg tudják közelíteni 
a KR-t valamilyen szinten, hiszen mi is 
használunk félvezetőt az erősítőinkben, 
de nagyon nehéz egyetérteni a többi 
gyártóval, mert a legtöbb gyártó mind 
tömeggyártott csöveket használ és 
próbálja a költségeket levágni, az 
Oroszországbó!, vagy Kínából vásárolt 
csövekkeL Mi még a régi tervezési 
elképzeléseket követjük a csöveinkkeL 
Nagyon nehéz leülni és olyan erősítőket 
hallgatni, amik nagyon sokszor nem 
dinamikusak. Nem azért mert elfogult 
lennék abban a tekintetben, mert 
csöveket és olyan erősítőket gyártok, 
amik már nyertek díjat, vagy bármi 
hasonló, hanem egyszerűen nincsen jó 
hangjuk. 

A high-end világában kiket tart 
úttörőknek és követendő példáknak? 

Ez egy igen nehéz kérdés a számomra, 
mégis mit tartasz high-endnek? 
Mert manapság a high-end nagyon 
sok embernél a magas árat jelenti, 
ami nem mindig egyezik a magas 
minőséggel és nem mindig jelenti a 
magas hangminőséget. Ha magunkat 
mondanám úttörőnek az olyan, mintha 
a saját zászlómat lengetném. Azt látom, 
hogy nem is annyira úttörők lépnek 
fel, hanem újabb és újabb gyártók, 
újabb és újabb termékekkel havonta 
jelentkeznek, amik nagyon nagy 
felhajtást kapnak a magazinokban. 
Ez összezavarja a zenehallgató 
közösséget, mert nem tudnak mindent 
meghallgatni, nem tudják kipróbálni 
az emberek, mivel ezek drága 
berendezések és kezdenek kiábrándulni 
a magazinokból, amiket írnak, mert 
gyakran azok is befolyásoltak. Nehéz 
lenne megmondani kik azok, akik 
valódi úttörői a high-end világának, ezt 
mindenkinek magának kell kiszűrnie, 
kit tart igazi úttörőnek a technikai 
területen. 
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A fiatalok, hogyan találhatják meg 
a high-end színvonalához az utat 
a jelenleg divatos és tömegigényt 
kielégitő telefonos zenehallgatástól 
kiindulva? 

Ez egy nagyon nehéz lépés. Egész 
sok dokumentáció van már a kétezres 
évek elején született fiatalokról 
és mivel nagyon érdekeltek az új 
technológiákban szinte mindig, ezért 
ők a technikai oldalon már fényévekkel 
vannak előbbre, akár az olyan gyártók 
előtt is, mint mi. Lesz egy olyan 
szakadék, amikor az olyan mérnökök 
kihalnak, akik még az echte sztereón 
nőttek fel és évek fognak eltelni, amire 
ezek a fiatalok felfedezik a kétcsatornás 
hangot, ami az ötvenes években terjedt 
el, azután, egyszer csak felébrednek, 
hogy hú, ilyen is van. Utaztam már 
nagyon sok fele, Abu Dhabi-tól kezdve 
és ott is megkérdezték tőlem, hogy 
a KR rendszerébe, hogyan csatlakozik 
bele az okos telefon. Sok idő fog eltelni, 
hogy egyáltalán felfedezzék azt, hogy 
a reprodukált hangnak, hogyan kellene 
szólnia. Részben tönkre is tette a zenei 
ízlésüket az összetömörített, lebutítotl 
digitális zenehallgatás, azután valahogy 
fel kell majd fedezniük, hoppá, több 
is volt ott abban az mp3-ban, amit 
levágtak. Ezen a téren nincsenek ott 
annyira a fiatalok, csak az öregek, akik 
már kezdenek kihaini és ez probléma. 
Én nem tudom, hogyan érhetném el ezt 
a fiatal közeget. 

ön szerint a körülmények, mint a 
kábelkérdés, rezgéscsillapítás, vagy 
az akusztika mennyire fontosak? 

Minden embernek megvan a saját 
szakértelme, ezek között nagyon sok 
a svindlis, sok a tévhit. A véleményem 
szerint pont a kábelek terén nagyon 

jellemző ez és nagyon távol áll a 
tudományos információktóL Senki 
nem mondja azt például, hogy a 
legfontosabb kábel a tápkábel és 
nagyon sok olyan kábelgyártó van, 
akinek a termékei nem érnek semmit 
és nem is fog segíteni. Szerintem, 
hogyha egy jó KR-t veszel, akkor 
az akusztikai környezetre sem 
kell annyira figyelni, de ez nyilván 
felfedezés kérdése. Ezek mind ilyen 
feltalált termékek és körítések, amik a 
legtöbbször valamilyen cégnek, vagy 
tökéletlen terméknek a védelmében 
jönnek létre. Ez az én véleményem, de 
más gyártók lehet, hogy gyűlölnének 
ezért. A férjemmel Hongkongban 
voltunk, volt egy setupunk, odajött 
hozzánk egy újságíró és azt kérdezte 
a férjemtől, melyik hangfalhoz megy 
legjobban az ő csöves erősítője, a 
férjem nagyon tudományosan azt 
mondta, hogy bármelyikhez, amin a 
kínai jól fel is húzta magát, mert a 
sajátját akarta volna oda erőltetni és a 
mai napig nem beszél velem. 

Szeretném megkérdezni mi a KR 
jövőbeni fejlesztési iránya? 

Mi mindig is nagyon flexibilisek voltunk, 
viszonylag könnyen és gyorsan tudunk 
változtatni, igazodva a piac igényeihez. 
A saját főmérnököm ugyanezt kérdezi 
tőlem rendszeresen és ha tudnám 
erre a választ akkor egyfajta Soros 
György lennék a piacon! De nem, mert 
én sem tudom erre a választ. Mindig 
próbálkozunk valamilyen irányban 
előre nyomulni, egy kicsit erre, egy 
kicsit arra. Figyelünk arra, hogy éppen 
melyik gyártó hangfalaival tudunk majd 
demózni a különböző rendezvényeken 
és ez fontos nekünk, hiszen minden 
gyártó különböző hangfalaival ugyanazt 
a KR hangot akarjuk eljuttatni a 
vásárlóinkhoz és nem szeretnénk, hogy 
ez változzon. Ha azt kérdeznéd, hogy 
2019-ben majdmi fog történni, csak 
annyit mondhatok, hogy nem tudom. 

Kedvenc KR Audio terméke? 
A vállalat olyan, mint az én gyermekem 
és nem mondod a gyerekednek sem, 
hogy az egyiket jobban szereted, 

. ~~--
1 - • 
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mint a másikat, némelyik gyerekkel 
több a problémám, de ettől még nem 
szeretem kevésbé bármelyiket. Ez 
azért is nehéz kérdés, mert külön helye 
van azoknak, amiket még a férjem 
tervezett, de ugyanúgy tiszteletben 
tartom azokat is, amelyeket a fiatal 
mérnököm tervezett, aki a férjem 
után jött. Mondok egy példát, amikor 
Münchenre készülünk öt, hét, tíz 
hónappal korábban, ha nem prezentálsz 
egy új terméke!, akkor nem jönnek 
az emberek, mert ugyanazt mutatni 
unalmas. Egyik évben azt mondom 
Mareknak: valamit csinálnom kell 
Münchenre, de mit csináljunk? Mi 
lenne, ha fognánk egy Lundahl 
transzformátort és beraknánk az SXI-be 
és ezzel felnyomnánk a teljesítményét7 
Azt mondja: Nem tudom! Próbáljuk 
ki! úgyhogy mondtam neki: ha meg 
már próbálkozol, akkor csináljunk 
pirosat belőlel Végül ebbőllett a 
680-as, ami díjnyertes termékké vált. 
Így született meg a 680-as, kvázi 
elkeseredettségből, mert új terméket 
kellett produkálni. Vannak nagyon 
hosszú távú projektjeink is, mint a VA 
200-as. Ez egy régi cirkotron kapcsolásó 
tervezési alapra készült és egy több 
éves tervnek a végeredménye lett. 

Most is van éppen tervben valami, de 
azt az utolsó pillanatig nem tudjuk, 
amíg el nem készül teljesen, hogy 
jó lesz-e. Ezért megint lehet, hogy 
unalmas lesz majd, ha nem jön össze. 

Hogyan alakult ki, hogy az erősítés 
egyik része félvezetős, a másik 
csöves? 

Ez nem én voltam, hanem Ricardo. 
Tudta, hogy az alacsony jelszintű csövek 

mindig is küzdeni fognak a mikrofóniás 
problémákkal és ettől függetlenül, ha 
visszakeresed a régi irodalmat erről, 
amit akkoriban írtak, mindenki kritizálta 
az ő elképzelését. Azt mondták, hogy 
senki nem tudja normálisan megcsinálni 
ezt a fordított hibrid elképzelést. 
Mindenképpen a csövet kell előre 
rakni és a félvezetőt a végére. Ricardo 
azt mondta, nem, ennek nem így kell 
lennie és ez a mai napig így maradt. 
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Overture 
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A KR Audionak hosszú életű csövei 
vannak. Segítette ezt az élettartamot 
megnöveini az a különleges 
hőelvezető fém borítás, amibe bele 
voltak a csövek építve? 

Nem is annyira csak maga a fém 
borítás, hanem a sok évnyi próbálgatás, 
hogyan pakolja össze az egyes 
elemeket a csöveken belül. 

Köztudott, hogy a KR csövei a 
világszínvonal egyik csúcsát 
képviselik, milyen minőségű 
anyagokból készülnek a 
csövek? 

Köszönöm! A férjem mosolyog a 
mennyekben! A nikkellemezes 
grafit volt korábban és 
mostanában állunk át a 
cirkóniumra, ami egy sokkal 
precízebb vákuumhatást 
eredményez és ezzel mégjobban 
meg tudják növeini az 
élettartamot. A japánok már 
nem is hajlandóak megvenni a 
régi grafit ötvözetes csöveket, 
hanem már csak az új cirkónium 
alapanyagúakat vásárolják. Volt 
egy olyan vásárlóm, aki nem 
volt hajlandó megvenni az új 
csöveket, mert nem volt olyan 
szép fekete színe belül a esőnek, 

mert biztos valami megváltozott, 
valami nem jó! Hát persze, jobb lett! 

ön szerint melyik komponens a 
legfontosabb a hifi rendszeren belül? 

Ez megint egy olyan kérdés, amivel 
nagyon sok ellenséget szerezhetek 
magamnak. A mérnökhallgatók 
ugye akusztikával foglalkoznak, a 
tankönyvekben le van írva, hogy 
a hangszórók adják a rendszer 80 
százalékát. De a KR-nél mi levennénk 
ebből és olyan 60-70 százaiékra 

letolnánk a hangszórók szerepét. Ez 
egy hangszóró gyártó egójának például 
kifejezetten felbőszítő lehet, hogy 
már nem annyira fontosak, mint eddig 
voltak. 

Mit üzenne a Magyar hifistáknak? 

Elsősorban boldog karácsonyt' Szép 
újévet! Egészséget! Kövessék a 
fejlesztéseinket, amiket a KR csinál. 
Próbáljanak saját véleményt alkotni az 
alapján, amit hallanak és járjanak el 
több élőzenét hallgatni, mert anélkül 
nincs megfelelő összehasonlítási 
alap. Ez az én üzenetern a Magyar 
má niákusokna k. 

Mit kért a jézuskától Karácsonyra? 

Csak jó egészséget! A vonalon, 
ahogy errefelé jöttem, egyik 
barátomért imádkoztam is, hogy az 
újévben egészséget, boldogságat 
tapasztalhasson. Van egy nagyon jó 
barátom Amerikában, sok pénze van, 
viszont a felesége súlyos beteg és 
fölösleges az a sok pénz, nem tud 
rajta segíteni. Ha elfelejted azt, hogy 
törékeny vagy te magad is, akkor 
mindent elfelejtettéL 
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Oláh Szabolcs Quintet: 

Crystal Brook 
Szerzői kiadás 
2019 

A kitűnő középgenerációs jazzgitáros 
és zenekarvezeto, Oláh Szabolcs újabb 
szerzői lemezzel hívja fel magára a 
figyelmet, egy-egy énekes, duó és 
nagyzenekari album után most ismét 
kvintett bonlogalja témáit. Oláh 
harmóniára és szeretetre törekvő 
egyénisége éppolyan tisztán látszik át a 
zene szövetén, mint amilyen tisztaságú 
a címadó dal által megidézett hegyi 
patak. A kvintettből majdnem mindenki 
tagja a Modern Art Orchestrának, 
a legprofesszionálisabb magyar big 
bandnek is tagja, mint ahogy Oláh is az 
volt egy ideig. Kapcsolata a zenekarral 
máig élő, szerzői lemezeinek impozáns 
sorába a MAO által kizárólag az ő 
szerzeményeiből ez év elején kiadott 
nagyszerű album is beletartozik. 

Szerzőként és elektromos jazzgitárral 
Oláh Szabolcs a kortárs mainstream 
hagyományban megmaradva nem 
csak a tisztaságo!, hanem a szépséget 
is keresi. Korát meghazudtolóan 
bölcs ember útmutatása bontakozik 
ki a darabokból a figyelmes hallgató 
előtt. A mai világban annyi minden 
igyekszik az embert lekötni, így az 
ősminőségek lényege, a természet 
adta erények sok mindenki előtt egész 
életén át rejtve maradnak. Az első 
szám példája meg tudja világítani, mire 

gondolok: ennek a címe Gyöngyök 
(eredetileg angolul). Ma az ember ilyet 
főleg mobiltelefon-tok díszeként lát. A 
szám szerzője szerintem még eredeti 
állapotában, kagylóban, esetleg kecses 
nyaklánc formájában vizualizálja. A 
gyöngysor legkonkrétabb vonatkozása 
pedig a kottaképet idézi: Az Oláhra 
jellemző prímlépések és sorban hozzá 
szűkölő hangközök jellegzetes ritmusú 
vonala idézi a gyönygök képét. Az 
indító motívum nyitja ki a témát, 
szélesíti, majd a zenekar variációkkal 
és improvizációkkal gazdagítja, végül 
szublimálja. Ilyen mini-portrék, akvarell 
könnyedségú darabok sorakoznak 
az albumon a Gyöngyöktől a Hold 
múzsájáig. A szerzőre mindig is 
jellemző volt a világos szerkezet 
lehető legarányosabb, legízlésesebb 
kitöltése: itt is egy reggeli hangulatú, 

crescendo nyitja, a hold által inspirált 
bölcsődal pedig zárja a lemezt. 
Archaizálás t csak a címek keltette 
asszociációs mezőben lehet érezni, 
a 21. század kortárs jazze sokféle 
mai zenei hatással határozza meg a 
hangzást. 

Cseke Gábor zongorista a 
zenekarvezetőhöz valószínűleg 

legközelebb álló zenész, duólemezük 
legalábbis erre utal. A kvintettben 
rajtuk kívül Ávéd jános szaxofonos 
játszik melódiát, hárman fantasztikusan 
támogatják, segítik egymást a közös 
művészi mondanivaló kifejtésében, 
amelyhez érzékenyen és nagy 
biztonsággal adja az alapot Bögöthy 
Ádám bőgős és Csízi László dobos. 

Z1pernovs7ky Kornél 
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INTERJÚ 
A lebegő műfaj- Ka rosi júlia-interjú 

"A cím leginkább arra a dimenzió 
nélküli lebegésre utal, amit számomra 
csak a zene tud nyújtani." - vallja 
Ka rosi Júlia legúja bb lemezéről. A jazz 
zenésszel a Without Oimension közelgő 
megjelenése kapcsán beszélgettünk 
a jazz magyarországi helyzetéről és az 
élő lemezfelvétel kérdéséről is. 

Édesanyád, Pászthy Júlia operaénekes, 
bátyád, Karosi Bálint hangszeres 
zenész, te zongorázol, komponálsz, és a 
hangoddal adsz elő. Talán ezért is találtál 
rá később az utadra, mert a klasszikus 
zenében nem találtad meg a helyed7 

A klasszikus zene egy fontos bölcső 
számomra, ahova egyre jobban 
szeretek vissza-visszatérni. Nagyon 
hálás vagyok édesanyámnak ezért az 
örökségért. Viszont mindig éreztem 
benne egyfajta merevséget, amivel 
nem tudtam azonosulni. Van ugyanis a 
személyiségemben egy ellen tmondást 
nem tűrő, makacs szabadságvágy, ami 
csak az improvizációban, az improvizatív 
előadásban, és az alkotásban tud 
ki teljesedn i. 

Ez a hármasság az új lemezeden 
- Without Ofmension -összeér. 

Szeretem nagyon, amikor én találom ki a 
zenét, én vetem papírra, és az előadáskor 
születik valami új, ami még sosem volt 
azelőtt. Felemelő pillanatok ezek. Picit 
mintha kiugranánk a végtelenbe, az 
ismeretlenbe, vállalva annak minden 
kockázatát és báját. 

A jazz Showcase után B ind er Károly 
kiemelte a mély zeneelméleti tudásod, 
és a zenésztársaidtól isiehet tudni, hogy 
kész kottát kapnak tó/ed. Amellett, hogy 
ez a mély tudás egyedivé tesz téged 
még a jazz szcénában is, akad bármilyen 
helyzet, am1kor akadály lehef7 

Sosem éreztem ezt hátránynak, sőt. úgy 
érzem, hogy ez vitt szélsebesen előre, 
hiszen viszonylag későn kezdtem el jazz
zel foglalkozni. Akkor lehet akadály, ha 
az ember túl sokat kezd agyaini a zenén, 
ezáltal megöli az ösztönös megoldásokat, 
amelyek mindig sokkal jobbak és 
őszintébbek. 

Visszatérve az új lemezre, amit a jazz 
Showcase-koncert után vetettek fel. Mit 
lehet tudni ró/a? 

A Müpában először léptünk fel Ben 
Monder gitárossal kiegészülve- az 
elhangzott műsorral másnap stúdióba 
is vonultunk. jelenleg a hanganyago t 

véglegesítjük, és reményeim szerint ez 
év végére a megjelenésről is szalgálhatok 
majd hírekkel. 
Előző /eme zed, a Love is Here to 
Stay Gershwin 7 20. évfordulójára jelent 
meg, Gramofon-dljra is je/ölték. Akkor 
miért döntöttetek az élő lemezfelvétel 
me/lett, és most miért nem? 

A Live lemez teljesen spontán 
ötlet volt. Estünk ősbemutatóját 

2016 novemberében tartottuk a 
Zeneakadémián melyet az AVISO stúdió 
munkatársai ha~gfelvételen is rögzítettek. 
Visszahallgattuk a koncerte!, és nagyon 
lelkesek lettünk, hogy mennyire élő 
hangulata van, és milyen szépen szól. 
A most készülő lemez nem lett volna 
alkalmas egy élő lemezfelvételre, sem 
a program, sem pedig a hangszerelések 
miatt. A felvétel jelleg ét mindig a 
zenéhez kell igazítani, az dönti el, hogy 
mit, hol és hogyan rögzítsünk. 
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Esztétika-filozófia szakosként összetett 
rálátásod a mai zeneipar múködésére is. 
Más problémákkal nézel szembe, mint a 
klassZikus zenészek? 

Nemszeretem a "zeneipar" kifejezést. 
Már csak azért sem, mert mi, jazz
zenészek pont olyan kategóriát 
képviselünk, ami nagyon kilóg ebből. 
A lő nehézségünk is éppen ez, 
hogy piaci alapon nehezen él meg a 
zenénk, viszont sokan nem sorolják 
a magaskultúrába a műlajunkat, ami 
számomra nagy szívlájdalom. Vagyis a 
"két szék között... " esete forog lenn. 
Remélem ez nem lesz már sokáig így, 
és talán én is, valamint a generációmból 
még sokan mások hozzájárulhatnak 
majd ahhoz, hogy megtörténjen a 
szemléletváltás. Tény, hogy a klasszikus 
zenészeinknek nagyon jó hírük van, 
és küllöldön is komoly sikereket érnek 
el. Azt gondolom, hogy ennek lőként 

kulturális és történelmi okai vannak. A 
jazzben nem sikerült még olyan áttörés! 

elérnünk, mint mondjuk a lengyeleknek, 

akik nagyon keresettek a világ minden 
táján. Nem hiszem, hogy ez a színvonalon 
múlna, hiszen olyan zenészeink vannak, 
akik bárhol megállnák a helyüket. 

Az induló jazzgenerációkban van lendület 
a szemléletváltáshoz? 

Lendület mindenképpen van, de kell 
hozzá sokminden más is, és lőként egy 
olyan produkció, ami nemzetközi szinten 
is keresett lehet. 

A közönségnevelés is fontos eszköze 
a változásnak MMA-ösztöndíjasként 
improvizációs munkafüzetet szerkesztesz 
tanulóknak, és gyerekprogramokat is 
szervezel. 

A juRóKa jazz is egy teljesen spontán ul 
alakult program, melyet két legközelebbi 
barátnőmmel, Ranvig O. Róza 
lestőművésszel, és járv ás Kata tánc
terapeutával közösen találtunk ki. Mindig 
aktuális témának meglelelően játszunk 
zenéket, és zajlanak párhuzamosan a 

táncos, képzőművészeti foglalkozások 
mintegy live act jelleggel. 

A terveid között szerepe" hogy 
gyerekeknek szóló lemezt is kiadj? 

Egyelőre nem, de sosem lehet tudni mit 
hoz az élet. 

Köze/gó koncertjeiden melyik músorral 
fogtok fellépni? 

Szeptember 19-én az Ars Sacra 
Fesztiválon a Bartók- és Kodály
átiratokkal, valamint saját 
szerzeményekkel. Október 19-én a 
Zeneakadémián a Gershwin műsorunkat 

egészítjük ki egy másik Broadway szerző, 
Cole Porter műveivel. Úgyhogy mindenki 
válogathat kedvére! 

Wagner Sára 

Fotók: 
Ora Hasenfratz (portré) 
Nicolas Delafraye (koncert) alul MÜPA l Nagy Attila 
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So n us Fa be r Venere2.5 hangfal 
A Sonus Faber név említésekor bennem 
mindig a tökéletességet súroló, 
minőségi kivitelezés érzete társul. 
Most, hogy visszaemlékszem néhány 
alkalomra, tényleg így tapasztaltam az 
eltelt évek során. Ez pedig arra utal, 
hogy nagyon jó munkát végeztek a 
marketing osztályokon, s ami még 
fontosabb: a kivitelezők is. 

Első benyomások, kinézet, friss hang 
és ár/ érték 

Ahogy kiemelem dobozából és 
megszabadítom takaróitól, a látvány 
tarol. Szemern folyamatosan az éleket, 
a bemarásokat, az íveket pásztázza. A 
fekete "zongoralakk" felületkezelés 
egyszerűen szemel gyönyörködtető. 
Tudom, hogy a Venere 2.5 az olcsóbb 
kategóriába tartozik a Sonus Faber 
termékpalettáján, de a kivitelezés 
minősége a csúcskategóriát idézi. 
Még meg sem szólalt, de engem már 
most az a fajta megelégedettség tölt 
el, amikor azt érzem, hogy ezzel a 
termékkel "nagyon jól jártam". 

Bikábelezve kötöm be. 
Feltételezem, hogy nyers lesz, ezért 
nagykeresztmetszetű kábelt adok neki, 
hadd nyugtassa meg kicsit a hangját. 
Arra a nyersességre viszont nem voltam 
felkészülve, amit az első !aktusok 

egyértelműsítettek számomra: egy 
nagyon új dobozról van szó. 

Radikálisan mélyhiányosnak találtam, 
ezért a faltól megszakott távolság (két 
és félméter) helyett, inkább rátolom 
arra. (Megfeleztem a távolságo!). 
így már helyreállt az önazonossága, 
tonálisan egyensúlyba kerül. Magára 
hagytam néhány napra, hadd járódjon 
és "emésztgesse" mi a dolga. 
Meghálálta, mert a negyedik napra 
mélydübörgéssel jelezte, hogy felébredt 
Csipkerózsika álmából. Új hely, új 
beállítás következett. 

Ez alatt világossá vált, hogy a "művész 
úr" igen csak érzékeny természetű. 
Tulajdonságait hamar megcsillogtatja 
ugyan, de ahhoz, hogy igazán elemébe 
jöjjön, milliméterezni kell, mind a 
pozíció, mind az egymással bezárt szög 
tekintetében. 

(Közben folyamatosan azon kapom 
magam, hogy a szemern állandó 
kielégülést keres a formáján, felületén. 
Merőben szakatlan viselkedésemre, 
egy új, tudat alatti, a vizuális inger által 
keltett reakció lehet a válasz. De, hogy 
mi az, azt még kutatnom kell.) 

Eredetileg egymillió-ötvenezer forint 
a listaára. Korrektnek és reálisnak 
gondolom. Ámde, akciósan most 

megvehető hatszázezerért(!), újonnan, 
garanciával. Erre mit hallgattam a 
"kollegától" egész héten? Hát, hogy ez 
ennyiért minden idők legjobb ár/értékű 
hangfala. Azt érdemes tudni róla, hogy 
ő már eléggé fásult a hifi iránt, sőt, 
egy kicsit morózus típus. Ilyet alapos 
indok nélkül nem mondogat, pláne 
nem napokon keresztül. Én rögtön 
nem adok neki igazat, hiszen ahhoz 
ismernem kellene a komplett mai 
kínálatot. De lehet, hogy, ha "ol csóért" 
keresnék hangfalat, gyűjtenék még és 
kínomban lehet, hogy mégis inkább ezt 
választanám. Valóban túl jó vételnek 
tűnik. 

Akkor kedves, szemükre halló hifis 
társaim! A ti hangfalgondjaitokat 
megoldottnak tekintem. 

Hangteszt 

Audio láncunk a következő elemekből 
állt: Tascam DA-300 0 digitális magnó, 
mint "futómű"; Sony DAS-702ES 
D/A konverter; Mark Levinson ML-
320S és ML-334 elő-végerősítő páros 
(megjegyzem, ez utóbbi kifejezetten jól 
illeszkedik a Veneréhez). 

Hangfalaink a szoba oldalfaltól mindkét 
oldalon 75cm, a hátsótól pedig 242cm
re helyezkedtek el. (Ezt a viszonylag 
nagy távolságo! a helység akusztikai 
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jellegzetessége adja, viszont így a 
térérzet átlagon felüli méretekkel 
társul.) A hallgató pozíció nagyjából 
egy szabályos háromszögel zárt be a 
hangfalak kal. 

Ezzel a beállítással és összeállítással 
nem volt nehéz a rendszerből 
hallgatható hangot kihozni, igaz, a 
bejáratlanságának köszönhetően, 
- legalábbis erre fogtuk, - még 
nem alakult ki, az a mindent 
vivő, mély térérzet Amit viszont 
összehozott egymás közölt a páros, 
az pókhálószerűen finom és kellően 
részletező vo It. 

A klasszikus zenétől a rockig, minden 
műfajjal megbirkózott Mondhatni, 
hogy mindenevő, nem válogat a 
stílusok között. Tonalitására sem 
lehet panasz, kiegyensúlyozott. Talán 

egy kis dobozhang vehető észre a 
mélyszekciónál, de ez nem zavaró, 
egészen beilleszkedett a hangképbe. 
Még ezt is megbocsájtottam neki, 
annyira jól csinálta. Nyílt, kellően tiszta 
és precíz, finom, részletező, zenei, stb ... 
- így jellemezhetném. 

Új installáció - bohózat 

Mielőtt ellapoznál, még érdekel, 
hogy milyen, amikor egy igen 
gyenge technika kerül mögé, mindez 
jórészt installálatlanul? Befutott egy 
kérés, miszerint, hadd lehessen már 
meghallgatni, az illető saját Yamaha 
C60/M70 elő-végerősítő párosával. 
Hát jó. Mit lehet ilyenkor tenni? 
Meghallgattuk. 

Először is, a Yamaha erősítőknél a 
szokásos villavastagságtól eltérő, 

jóval vékonyabb tápdugókkal 
kellett gazdálkodnom, melyek úgy 
lötyögtek a Furutech aljzatokban, 
hogy biztonságtechnikai okokból 
a megszakott hálózati elosztóimat 
mellőznöm kellett Egy. 

A nyolcvanas években még nem volt 
nagy kultúrája a kábeleknek. Ennek 
és a kényelemnek szellemében 
került kialakításra a hangfalcsatlakozó 
terminál. Ment bele a sodrott 4 
négyzetmilliméteres egyszerű kábel. 
Kettő. (A Yamaha hifinek pont jó, 
komolyabb hangminőséget nem 
vártam tőle). Kénytelen voltam 
visszarámaini a hangfalak átkötéseit, 
hogy bikábelezhetőség helyett, szimpla 
erősítésű legyen újra. Három. Még 
a Sony COP X333ES CD játszóját is a 
rendszerbe kellett integrálnom. 
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Négy. Befejezern a számolást. 
A beállítást a Sony VAIO laptopról 
végeztem inkább, amiről a Tascam 
DA 3000, SD kártyás rögzítővel felvett 
anyagokat játszottam le. A laptop a 
HagErn USB/SPDIF átalakítán keresztül 
kommunikál! a Sony DAS 702ES 
konverterrel, ami mostanra az egyedüli 
vigaszom és lámpontom lett ebben az 
összekutyult rendszerben. 

A hang sajnos visszaigazolta a (negatív) 
várakozásomat. Nem részletezném túl, 
de nagyon tompa, fojtott, dübörgő és 
teljességgel élvezhetetlen előadást 
nyújtott. Annyira "rossz" volt, hogy 
egy pillanatra reménytelennek tűnt a 
feltámasztása. De innen szép nyerni, 
hiszen azt kellett kitalálnom, hogyan 
lehet mégis hallgathatóvá tenni ezt a 
láncot. 

Valószínűleg két úton indulhattam 
volna el, de ezt inkább csak most 
látom. Akkor egyértelmű volt a 
telt, testes hangú réz kábelezés 
kihajítása a rendszerből és a jóval 
nyíltabb karakterű, arany szeltel való 
helyettesítés. (Nesze neked ár/érték 
arány.) 

A másik lehetőség az lehetett volna, 
ha az alap kábelek felé mozdulok el, 
és igyekszek valami erősebb szűréssel 
rendelkező és vékonyabb "hangú" 
szeltet összeszedni a fiákom mélyéről. 
Ami persze alaposan ",eszedálja" a 

rendszert, de legalább a mélytúltengést 
is, s így legalább megmarad a remény 
a Ionális félrecsúszás kezelésére. 
Ehelyett a nagy tisztaságú, áteresztő 
szeltel próbálkoztam és valahogy 
lassan, mégiscsak kezdett alakulni 
a helyzet. A gyári átkötéseket is 
mindenképpen cserélnem kellett 
a hangfal terminálján, jó minőségű 
jumperekre. A végeredmény valami 
egészen érdekes összhatás! adott. 
Eddig ezt így, még soha nem hallottam 
ennyire észrevehetően. Talán legjobban 
jellemzi, ha azt mondom rá: ez 
turbo hifi ! Egyértelműen volt egy 
fojtás a hangban, a nyamvadt táp és 
hangfalkábelek, na meg a Yamahák 
miatt. Ugyanakkor, a kismegszakítótól 
jövő közvetlen áramellátásba 
csatlakoztattam be őket és megkapták 
a rezgéscsillapítás állványokat Valami 
olyasmi lett az összhatás, mint amikor 
a HIFI igazán élvezhetően, mindent, 
amire képes, kiadna magából. 
Gurguláznak a hangok, forr az 
információ, izgalmas és élvezetes az 
előadás. Pedig valójában csak a felszínt 
hallod, de az meg tulajdonképpen 
sziporkázik. 

Zene ezen a láncon 

Lehet, hogy említettem már, de ha 
nehéz esetet kell beállítani, mankóként 
mindig a Metallicához hangolom 
a rendszert. Azért alakult ki ez a 
gyakorlatom, mert ha ez képes rá, hogy 

jól szóljon, akkor a többi zenei műfaj 
már ehhez képest játszi könnyedséggel 
fogja birtokba venni az akusztikai teret. 

Másnap jött a "kedvezményezett" 
meghallgatni a Yamaháit. Szépen 
sorra vettem elő neki a finomabbnál 
finomabb jazz felvételeket (egyelőre a 
laptopról). Látszott rajta, hogy udvarias. 
Már épp a Fekete Lemezt (USA SRC-
01) készültem elővenni, amikor is 
megemlítette, hogy ő rockot hallgat 
és egy kis Metallicának nagyon örülne. 
Mit mondjak, nem kritizálta. úgy 
tapasztalom, az ilyen stílusú zenékhez, 
speciáJisan hozzá illesztett rendszer 
való. Ilyen spéci konstellációval viszont, 
valószínűleg elég ritkán találkozhatunk, 
ezért egy jó élménytől, mindenki oda
vissza lesz. 

Ajánlás 

A Sonus Faber Venere 2.5 az aktuális 
audiofil hangfalválaszték igazi fekete 
lova. Relatíve kis pénzért, egy kitűnően 
megépített, külső megjelenésében 
impozáns hangfalat kapunk. 
Ugyanakkor akusztikai teljesítménye 
alapján elmondható, hogy egyben 
kiváló lehetőséghez is hozzájutunk 
a személyében .... akkor, ha fekszik 
neki a pálya. Nagyon érzékeny a 
beállításra, mégúgy az installálásra. 
Aki érzi magában és körülményeiben 
a lehetőséget, hogy kihozza belőle a 
tudását, annak érdemes tennie vele 
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egy próbát, lehet, hogy jó választásnak 
fog bizonyulni. E "talentumok" nélkül 
viszont esélyes lehet, hogy nem ez a 
fallesz a befutó? 

Tibi barátom Fehérvárról gyakran hív 
érdeklődve, mi újság. Említést tettem 
neki avenerékről milyen jók! Rögtön 
közölte, hogy nem azok, mert már 
hallotta és tompa volt, meg bummogós 
stb ... Valószínűleg deinstallálva hallotta, 
mert amikor átugrott meghallgatni, 
rögtön megváltozott a véleménye. 
(Vajon, miért van az, hogy ha mintát 
veszünk egy rendszerből, akkor 
rögtön levonjuk a konzekvenciákat 
és onnantól el van döntve, hogy 
az jó, vagy rossz7 A kereskedelmi 
forgalomba került termékek, egy jól 
illesztett közegben azért mutatnak 
valamit abból, hogy volt köze hozzá 
olyanoknak, akik értik a munkájukat, 
akár tervezésről, akár kivitelezésről 
volt szó. Csak ezért, mert nem sikerül 
megfelelően beállítani valamit, attól 

még nem feltétlenül rossz, igaz?) 
Ahhoz, hogy felhelyezhessük a 
hangfalas horizontunkra a Sonus 
Fabert, összehívtuk a nagyérdernút és 
alávetettük egy megmérettetésnek, 
mégpedig az etalonjainkkaL Voltunk, 
vagy tízen, így már alig fértünk be 
a lehallgató szaba keretei közé (27 
négyzetméter). 

A megszakott berendezéseink (lásd 
fenn) társaságában a következő 
dalokra vonultak fel a hangfalak: Kylie 
Minogue/Nick Cave- Where the Wild 
Roses Grow; Elia Fitzgerald- Cheek To 
Cheek, (Verve), lngeborg Baldaszti- F. 
Schubert- Deutsche Tanze, Jacques 
Offenbach- Gaité Parisienne (MBG 
Austria) 

Népes csapatunk közös megegyezésre 
jutott: Az Avaion Transcenedentnek 
teresebb és kiegyenlítettebb a 
hangképe, a felbontásáról ne is 
beszéljünk. (A Sonus Faber előtt, annak 
újdonsága miatt, még nyílnak távlatok 

a kibontakozásra_) Ettől függetlenül 
a két produkció egymástól nem volt 
annyira távol. Nem éreztük a hangfalak 
közölti váltással, hogy komoly 
veszteség ért volna minket. 

Előszedtük a régóta sorára váró Spendor 
BC1-et is, a gyári állványaival együtt. A 
két mérce közé furakodott be a Venere 
2.5, méghozzá érezhetően az Avaion 
irányába húzva, ami a hangminőségét 
illeti. 

Sonus Faber Venere 2.5 
múszaki adatok: 

Két és fél utas hangszórórendszer, 
reflexnyílással 

Mélyhangszóró átmérő: 180mm 

Érzékenység: 89db 

Frekvencia átvitel: 40-20khz /±3 dB 

Névleges ellenállás: 6 ohm 

Méretek: 1107x340x437mm 

Tömeg: 19.45kg 
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Erősítő 
rendszerek 
Félvezetős, tisztán félvezetás 
(A-osztályú, A-B-osztályú, 0-osztályú), 
csövesek, hibridek 

Az erősítés technika hajnalán nem 
voltak félvezetők. Elektroncsövek 
léteztek, azzal építettek erősítőkeL 
Először a triódák jelentek meg, 
majd utánuk a több ráccsal ellátott 
csövek, a pentódák. Kisebb-nagyobb 
teljesítményben, házi használatra 
is elkezdték gyártani a csöves 
erősítőket, amelyeknek rendkívül 
nagy előnye, hogy a jelútjuk egyszerű, 
kevés alkatrészből álL Erre szakták 
mondani, hogy: "az elektronok 
tudják a fizikát". Nagyon jól kézben 
tartható a különböző karakterisztikája 
az erősítőnek. Az egyszerűségük és 
barátságos karakterisztikájuk miatt 
szeretik manapság is nagyon sokan 
az elektroncsöves erősítőkeL Ami 
talán hátrányuk, hogy viszonylag 
magas torzítási komponenst 
termelnek, amelyek zömmel páros 
összetevők és az emberi fülnek a 
páros felharmonikusok kellemes 
benyomást keltenek, míg a gyengébb 
minőségű félvezetősök inkább páratlan 
felharmonikusokat termelnek, amelyek 
kellemetlenek az emberi fül számára. 

További negatívum a csöves 
elektronikáknál a teljesítmény. 
Nagy teljesítményt kis kimeneti 

impedanciával elég nehéz 
megvalósítani, ehhez nagyon komoly 
kimenő transzformátorok kellenek és 
komoly tápegységek, ezek pedig sajnos 
elég költségesek. Ott van még továbbá 
a kimenő impedancia problémája, 
ami jó esetben egy Ohm környékén 
található és ez sokszor -bizonyos 
hangfalaknál-nem szerencsés. Itt meg 
lehet említeni az elektrosztatikus 
hangfalakat, amelyeknek a kimeneti 
impedanciája 10 kilohertz felett 
jelentősen esik, így összemérhető 20 
kilohertz környékén az átlag csöves 
erősítő kimeneti impedanciájával, 
amely szerencsétlen esetben egy 
enyhe hangveszteséget okozhat 20 
kilohertz táján, ez azonban az emberek 
többségél nem érinti. Zömmel csak 
egy picit lágyabb és "kerekítettebb" 
hangot érzünk, mintha egy félvezetős 
elektronikával meghajtott hangfalat 
hallanánk, ahol egytized Ohm alatt van 
a kimeneti impedancia. 

A csöves erősítők mellett megjelentek a 
hibrid erősítők. A másodikként említett 
erősítőknél a feszültség erősítés! (a 
bemeneti impedancia illesztést) csöves 
fokozat végzi, míg az áramerősítési (kis 
kimeneti impedancia) egy félvezetős 

áramerősítő rész végzi, így egyesítve 
a csövesek melegebb, lágyabb 
karakterisztikáját a félvezetősök 
meghajtó képességével és nagyobb 
teljesítményével. Számos gyártó csinál 
hibrid erősítőket, a mi palettánkan ilyen 
az Aesthetix, amely hibrid végfokokat 
gyárt, csöves feszültségerősítővel és 
félvezetős nagyáramú áramerősítő 
fokoza t tal. 

Mi a magyarázata annak 
a jelenségnek, hogy kis hangon 
a csöveseknek erőteljesebb 
a basszusuk, míg a félvezetősöknek 
elvékonyodik a hangjuk, pedig az 
olcsóbb csöveseknél nincs 
ez a jelenség? 

Eleve a csöves erősítőknél az átviteli 
karakterisztikába elég jelentősen 
beleszól a hangfalak impedancia 
menete, abból az okból kifolyólag, 
hogy a csöves erősítőnek relatív 
magas a kimeneti impedanciája. A 
hangfalaknak a mélytartományban 
mindig van egy impedancia maximuma, 
egy rezonancia maximuma, általában 
a reflexnyílás környékén, tehát 
olyan 40-80 hertz környékén. Ha 
megnézzük egy dinamikus hangfal 
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impedancia karakterisztikáját, egy 
csúcsot találunk. Ezen a csúcson 
kevésbé terheli az erősítőnek a 
kimenetét, ezáltal az erősítő ezen a 
frekvencián több energiát tud adni a 
hangfalnak, így egy pici mélykiemelés 
keletkezik, amit a csöves erősítő ezen 
a frekvenciatartományon produkál, 
amely egy melegséget okoz és ezáltal 
lágyabb hangot, kis hangerőnél is. 
Egyébként a csöves erősítőnek a 
karakterisztikája pont olyan, hogy 
kis jeleknél és hangerőnél nagyon 
kicsi a torzítása. Sokkal kisebb, mint 
egy átlagos félvezetősé, mivel azok 
kis hangerőnél "szenvednek" a 
legjobban, az A-B osztályú keresztezési 
torzításától, ezért kis hangerőn az átlag 
félvezetősök kellemetlenebb hangot 
produkálnak, vékonyabb, keményebb 
hangot, mint a csöves, ami pont kis 
hangerőn produkálja a legkisebb 
torzítás!. Csöves erősítő esetén, 
ahogy növeljük a kimeneti jelet, a 
hangerő!, úgy folyamatosan növekszik 
a torzítás. A félvezetősnél gyakorlatilag 
majdnem, hogy csökken a torzítás 
egy bizonyos határig, majd hírtelen 
elkezd torzít ani. Amikor klippel ni kezd 
az erősítő, tehát elérkezik a kimeneti 
jel a kivehető maximális amplitúdóhoz, 
akkor borzasztó "kemény" és nagyon 
hallható torzítás! fog okozni. 

Félvezetősökre visszatérve, többfajta 
megoldás létezik. Beszéltünk már 
a visszacsatolás nélküli, valamint a 
negatív visszacsatolt erősítőkről, ezeken 
belül is léteznek: A osztályúak és A-B 
osztályúak. A különbség az A osztályú 
és az A-B osztályú erősítők között, 

amelyek negatív visszacsatolással 
rendelkeznek, az hogy az A osztályú 
erősítőknél egy lényegesen magasabb, 
majdnem a teljes működési 
tartományra érvényes nyugalmi 
árammal üzemelnek a végtranzisztorok. 
Ennek az a hatalmas előnye, hogy a 
tranzisztoroknak a termikus viselkedése 
sokkal konstansabb, és nem zárnak 
le a teljes működési tartományban, 
tehát nem kell kapcsolgaini (kinyitom 
a tranzisztort, majd utána lezárom) 
ez okozza a legtöbb esetben az 
A-B osztályúaknak a kellemetlen 
hangját. Ezzel szemben az A osztályú 
erősítőknél ez az effektus, ami az 
A-B osztályúaknál megvan - nincs 
meg. Hátránya az, hogy rendkívül 
nagy hőt termel, óriási tápegység kell 
hozzá és hatalmas hűtőbordák. A mai 
világban kevesen engedhetik meg 
maguknak, hogy 400-600 waltal fűtsék 
folyamatosan a szobájukat. Télen ez jól 
jöhet, de nyáron egy picit kellemetlen. 
Ugyanezt a hangminőséget, vagy 
jobbat is, ma már ellehet érni az 
A-B osztályú erősítővel is, csak jó 
kapcsolástechnika kell hozzá. 

Akkor ki lehet tolni magas szintig 
ezt az első A osztályú részt (szaba 
hangerőig)? Hogyan nevezzük, ha 
kitoljuk az A osztályú részt? 

Ez a "high bias", tehát a nagy 
nyugalmi áramú rész. Egy A-B osztályú 
erősítőben a végtranzisztorokon folyik, 
mondjuk 50-100 mA nyugalmi áram, 
ami azt jelenti, hogy pár tized watt ig 
üzemel A osztályban, utána már A-B 
osztályban ki-be kapcsolgatnak a 

tranzisztorok. Ha a jelet nézzük, akkor 
a felső periódusban az erősítőnek az 
egyik oldali tranzisztorai nyitva vannak, 
a másik oldali tranzisztorai zárva, alsó 
periódusban pont fordítva, tehát itt 
kapcsol gatni kell a tr a nzisztorokat 
nyitásból zárásba, ami nem kívánt 
problémákat okoz. Ez az úgynevezett 
keresztezési torzítás, amit negatív 
visszacsatolással, statikus jelekkel 
mérve le lehet hozni gyakorlatilag 
nullára, viszont az ember ritkán hallgat 
egy statikus sinus jelet. Általában 
dinamikus, és véletlenszerű zenei jelet 
hallgat, ott bizony gondot okozhat a 
keresztezési torzítás. A tranzisztorok 
termikus torzítása, ami még 
problémákat okozhat, ezt a negatív 
visszacsatolással méréstechnikailag le 
lehet csökkenteni, szinte nullára, viszont 
nem tudjuk mérni, amit az emberi fül 
hall. A negatív visszacsatolás tud jó 
lenni, csak ahhoz nagyságrendekkel 
gyorsabbnak kelllenni az erősítőn belül 
a jel terjedésének, tehát az erősítő 
visszacsatolás nélküli sebességének, 
átviteli frekvenciájának, jóval 
nagyobbnak kell lennie, mint a hallható 
sávnak, ebben az esetben nincs 
gond a negatív visszacsatolással. Ez a 
Soulution elektronikáknak a legnagyobb 
erénye. Elképesztően gyorsak 
úgynevezet t nyílthurkú viselkedésben 
is, ezért, hogy ha visszacsatolják őket, 
akkor annyira gyorsan megérkezik 
a visszacsatoló jel a bemenetre, 
hogy nem okoz semmiféle tranziens 
problémái. így lehet hagyományos 
A-B osztályú kapcsolástechnikával 
az A osztályúaknak a simaságát, 
torzítatlanságát és kellemes hangját 
megvalósitaní kilowattos áramszámla 
nélkül. 

Az A-B osztályú erősítők a kritikus 
halk hangerőnél tudják az A osztályt, 
viszont nagyobb hangerőn már ezek 
a hibák annyira nem vehetők észre, 
mint kis hangerőn. Akkor ezek szerint, 
ha nagyobb hangerőn hallgatjuk, 
akkor maguktól megoldódnak? 

Igen, de akkor más problémák jönnek 
elő, mint a tranzisztorok termikus 
problémái. A változó karakterisztikája 
a hőmérséklet függvényében és a 
tranzisztor lapkája óriási mértékben hűl, 
vagy melegszik a jel függvényében. A 
lapkán iszonyatos nagy hő tranziensek 
keletkeznek. 
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Miért nem lehet ezt a hő problémát 
kívülről megoldani? 

Azért mert a lapka néhány mm2 

felületű, ott keletkezik -akár több 
10 w teljesítménnyel- hó, először 
ez a teljesítmény ezt a néhány mm2 

felületet melegíti. Mark Levinson 
különbözóképpen helyezte el a 
félvezetóket, ezzel próbálta csökkenteni 
ezt a problémái. Rendkívül sok 
tranzisztort kapcsolt párhuzamosan 
egymással a végerósítójénél, 
ami által ezt az áramváltozás 
okozta lapkahőmérséklet változást 
lecsökken tette. Elosz !otta 12 
tranzisztorra azt a teljesítményt, amit 
1 tranzisztor is tudott volna, ezért 
a termikus viselkedése lényegesen 
jobb lett. Költséges, de működik. 
Ma is több cég alkalmazza azt a 
módszert, hogy 6-8-1 o végtranzisztort 
kötnek párhuzamosan, azért hogy 1 
tranzisztorra eső termikus terhelés 

alacsonyabb legyen, így egyik sem 
melegszik nagyon fel. Áramban és 
teljesítményben ma már léteznek 
olyan félvezetők, amivel ugyanazt a 
teljesítmény ki lehetne hozni, viszont 
pont emiatt a termikus probléma 
miatt a hangja egy ilyennek sokkal 
kellemetlenebb, mint ha ugyanaz a hó 
változás 1 O tranzisztoron oszlik el. 

Lehet látni ma is olyan 100 waltos 
erősítő!, amiben van egy tranzisztor a 
pozitív ágban, egy a negatív ágban, és 
olyan 100 waltos erősítót is, amiben 1 O 
tranzisztor van párhuzamosan kötve. 

Az ugyanennek a jelenségnek 
köszönhető, hogy fél óra után minden 
erősítő jobban szól? 

Kétségtelen, hogy elő kell melegíteni 
a lapkákat, hogy üzemi hőmérsékletre 
melegedjen fel, és ne a jel okozta 
hőmérsékletváltozás terhelje rögtön a 

lapkát. Be kell járatni egy elektronikát, 
jó pár órát kell múködtetni ahhoz, 
hogy azt a tudását hozza, amit 
amúgy hosszú távon tudni fog. Elég 
kevesen tudják azt, hogy ennek mi 
az oka. Szerintem itt alapvetően a 
kristályszerkezeti tulajdonságokig kell 
lemenni a válaszért. Nem homogén 
felépítésűek a vezetők, hanem mind 
kristályszerkezetből állnak. Ezek a 
gyártás során, hajlítások során egy 
bizonyos stresszt kapnak, feszültségek 
keletkeznek bennük. Az elektronok 
a rácsátmeneteknél esetleg nagyobb 
akadályba ütköznek. A bejáratással, 
a hőmérséklettel és az idővel ezek a 
feszültségek a kris.tályszerkezetben 
lecsökkennek és simább lesz az 
elektronok terjedése, csökkennek 
ezáltal a kristályrács okozta problémák. 

A kábelek iránya is ezért alakul ki, 
a bejáratása is és az elektronikák 
bejáratása is. Ez egy úgymond "öregítő 
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eljárás", ami az erősítő üzembe 
helyezését követően drasztikusan 
változtatja a hangját, majd egy párszor 
10 óra elteltével kezd beállni egy 
szintre, ahol már nem nagyon lehet 
érzékelni a változást. 

A gyárak nem teszik meg a 
bejáratás folyamatát? Elegendő 
csak bekapcsolni a készüléket, vagy 
folynia is kell az áramnak? 

Nem mind teszi meg, és költséges 
is. Illetve jellel kell bejáratni, mert 
statikosan nem alakulnak ki azok a 
viszonyok, mint normál működés során. 
Ez alapvetően a fémszerkezetnek a 
problémája. A bejáratási effektusoknál 
20 óra a minimum, de igazából a 
legideálisa bb az a 100 óra lenne. 

Mik az érdekességek a Linn és a 
lumin között? 

Linn úttörő volt a hálózati audió 
lejátszásban. Nagyon sokáig 
gyakorlatilag a PCM hangformátumot 
támogatta, ami gyakorlatilag a CD 
technikában alkalmazott formátum, 
ezt kiegészítette a nagy felbontású, 
de úgyszintén PCM kódolású fájloknak 
a lejátszási képességével, DSD-t nem 
használt. A DSD az az SACD-nek a 
formátuma, egy teljesen más kódolási 
eljárás. A Linn készülékek ezt nem 
támogatták, annak ellenére, hogy 
elég jelentős SACD-t adott ki a piacra, 
viszont a készülékeik nem tudták 
lejátszani a DSD-t, csak a PCM-et. 

OSO (Direct Stream Digital) 
Sony és a Philips fejlesztette ki ezt 

az eljárást, 1999 környékén jelentek 
meg az első SACD játszók, de aztán ez 
gyorsan el is halt, mert ezek az SACD-k 
nem voltak lejátszhatók számítógéppel 
és másolni sem lehetett őket. A halálát 
az okozta, hogy mindenkinek meg 
kellett venni az eredeti SACD-t, hogy 
le tudják játszani. Ugye az emberek 
szerelnek minél olcsóbban megúszni 
dolgokat, így nagyon elterjedtek a 
lemezmásolások, például a torrent 
oldalakról a fájlletöltések. Az SACD 
erre nem volt alkalmas, így kiment a 
divatból a DSD eljárás és nem azért 
mert nem volt hangminőségben 
jó, hanem mert nem volt tömegek 
számára hozzáférhető. 

Majd a 2010-15 közölti időszakban 
egyre jobban elterjedtek a DSD 
fájlok az interneten. A kiadók 
rendelkezésre bocsájtották DSD-ben a 
stúdiófelvételeiket, így kellettek olyan 
lejátszók, amik ezeket a DSD fájlokat 
tudják kezelni, ennek eredményeképp 
születtek ezek a lejátszók. Minőségben 
talán az egyik legjobb a Lumin, 
amely rögtön képes volt lejátszani a 
DSD fájl okat, aztán a Linn 1-2 évvel 
ezelőtt úgy érezte, hogy neki is lépni 
kell és a mostani hálózati lejátszóik 
képesek a DSD lejátszására. Teljesen 
más a kódolási eljárása a CD-nek és 
az SACD-nek. A PCM kódolás adott 
mintavételi frekvenciával vesz mintát a 
jeiből, ennek a mintának a nagyságát 
egy 16-32 bites szám hordozza. CD 
esetén 16 biten, nagy felbontású 
HD anyagok eselén 24-32 biten. A 
DSD-nél egy sokszorosan nagyobb 
mintavételi frekvenciával dolgoznak, 
ami 64-szerese a CD-nek, ezáltal az 

analóg jelből sokkal sűrűbben tudunk 
mintát venni, viszont ezt a mintát nem 
16 vagy 24 biten kódolja, hanem a 
következő mintához hasonlítja, hogy 
kisebb-emint az előző vagy nagyobb. 
így tulajdonképpen egy úgynevezett 
pulzus sűrűség modulációt csinál a DSD 
kódolás, míg a PCM egy pulzus kód 
modulációt csinál. És ezzel a pulzus 
sűrűség modulációval előállított kódolt 
jel sokkal közelebb áll az analóg jeihez, 
mint egy PCM adatsorozat Tehát a 
DSD jel magában hordozza az analóg 
jelet. Olyan nagy a felbontása, hogy 
majdnem tökéletesen visszakapjuk a 
mintavételezés előtti jelet a dekódolás 
során. Egy ilyen jel átlagértéke 
magában hordozza az eredeti analóg 
jelet. Elvileg elég egy egyszerű alul 
áteresztő szűrőre rávinni ezt a jelet, és 
megkapjuk az analóg jelet. Tehát ez 
egy nagyon érdekes kódolási eljárás, 
közelebb áll az analóg átvitelhez, mint 
a pulzuskód moduláció. 

Hol férünk hozzá ilyen forráshoz? 

Nagyon sok kiadó már hozzáférhetővé 
teszi az ő általa kiadott lemezeknek a 
DSD kódolt változatait, kezdve az Opus 
3-tól a 2L-ig. Költségben annyi, mint 
egy CD ára: 15-20 euro környékén van 
egy lemez. Az alábbi linken található 
sok kiadó és forrás, ahonnan DSD 
zenéket tudunk megvásárolni, letölteni: 
https:/ /dsd-guide. com/where-c an-you
find-dsd-music-downloads#.XBVOIGI7nTc 

O osztályú erősítők 
A D osztályú erősítők manapság elég 
széles körben kezdenek elterjedni. 
Sokan digitális erősítőnek hívják 
ezeket. Becenevével ellentéteben 
igazából ő sem digitális erősítő, 
annak ellenére, hogy kapcsaló 
üzemmódban működik. A lényege 
az, hogy bemeneire érkező analóg 
jelet átalakítják egy pulzusszélesség 
modulált jellé. Ez a pulzusszélesség 
modulált jel kapcsolgatja a 
kimeneten lévő nagy áramú FEl-
eket a pozitív távfeszültségtől a 
negatív távfeszültségi g. A kimeneten 
megjelenik egy impulzus sorozat, 
amely magában hordozza az analóg 
jelet. Ennek az impulzussorozatnak az 
átlagértéke maga az analóg jel. Ezt egy 
alul áteresztő szűrőn keresztül vezetik, 
hogy a kapcsaló frekvenciát távol 
tartsák a hangfaltól, így megmarad 
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a jel átlagértéke, ami az analóg jel, 
ami a bemenetére érkezett, csak 
megerősítve. 

Akkor, ha maga az erősítés digitális 
formátumba történik, figyelembe 
véve azt a tényezőt, hogy könnyebb, 
ha visszaalakítjuk analóggá, 
kevesebb lesz-e a veszteségünk, mint 
a hagyományosnál? 

így van, tehát ez egy impulzussorozat 
erősítés. Az az előnye, hogy a nagy 
áramú eszközöknek, a félvezetőknek 
tulajdonképpen nem a lineáris 
tartományban kell, hogy működjenek, 
hanem csupán kapcsolnak. Egyszer a 
pozitív távfesztre, egyszer a negatív 
távfesztre kapcsolnak. Itt az a lényeges, 
hogy milyen gyorsan képesek ezt 
a kapcsolást megvalósítani. Viszont 
gyakorlatilag nem keletkezik hő 
rajtuk, mivel áram akkor folyik a 
kapcsaló eszközön, amikor a rajta levő 
feszültség pár tized Volt. Tehát csak 
minimális hő teljesítmény képződik a 
kapcsolóeszközön, ezért rendkívül nagy 
a hatásfokuk a D osztályú erősítőknek, 
akár 90-95 százalék hatástokot is el 
lehet érni velük. Nagyon kis méretben 
nagyon nagy teljesítményt lehet velük 
elérni. 

Akkor ez annyival drágább, 
amennyivel jobb? 

Nem feltétlenüL Léteznek nyilván 
drágább készülékek és olcsóbbak is, 
de általában olcsóbbak, emiatt ez egy 
költséghatékony megoldás. A lényeg 
az, hogy nagyon nagy a hatásfokuk 
és nagyon kis hőt termelnek. Több 
helyen alkalmazzák, de alapvetően 
a sub ládákban terjedt el, mivel be 

tudták rakni az elektronikát a zárt 
hangsugárzába és ott nem kellett 
hatalmas hűtőborda és hatalmas 
transzformátor, hanem egy kisméretű 
elektronika is tudja azt a teljesítményt. 
Előnyük az, hogy nagyon kicsi a 
kimeneti impedanciájuk, tehát 
gyakorlatilag mindent meg tudnak 
hajtani, ezért használták elsősorban 
eleinte mélyládákban. Ahogy fejlődött 
ez a technológia, növekedett a 
mintavételi frekvencia, tökéletesedtek 
az aluláteresztő szűrők. Egyre 
magasabb frekvenciatartományban 
lettek képesek működni, így ma már 
nem csak mélyládákban használják 
ezeket a D osztályú erősítőket, 
hanem aktív hangfalakban is. 
Például előszeretettel minden egyes 
hangsugárzó elé beépítenek egy ilyen 
elektronikát. A multiamplifikálás is 
megoldott ezzeL Stúdiótechnikában, 
színpadi hangosítástechnikában ma már 
csak kapcsolóüzemű, tehát D osztályú 
erősítőket használnak. Hátrányuk talán 
mindössze az, hogy mégis csak nem 
tisztán az analóg jelet kapjuk, hanem 
az analóg jelből vett minták alapján 
előállított jelet, ezért olyasmi egy picit, 
mint a hangrögzítés: analóg rögzítünk 
vagy digHálisan rögzítünk hangot. A 
két mintavétel között kitaláljuk, hogy 
mi történhetett, akármennyire nagy 
is a felbontás, az csak közelítés. Ezt a 
valóságban is lehet hallani. 

A high-endbe nem jutott még el a O 
osztály? 

Van már jó minőségű D osztályú 
erősítő a high-endben is, de azért 
inkább maradt a hagyományos 
technológia, ami már jó minőségű 
D osztályú, azoknak az ára is olyan. 

Magasabb mintavételű frekvencia, 
gyorsabb kapcsaló eszközök, jobb 
minőségű alul áteresztő szűrők, tehát 
kapcsalóüzemű D osztályú erősítőknél 
mindig problémát okoz az, hogy nem 
lehet száz százalékig eltűntelni a 
kimenetről a kapcsalófrekvenciát Lehet 
minimalizálni, csökkenteni, de azért 
egy picit mindig ott marad, így terheli a 
hangfalat, ez gondot okozhat. Torzítás! 
okoz: egy kellemetlen, keményebb 
hangot. Eleinte minden digitális dolog 
egy kicsit keményebb hangot okozott. 
Azonban ma már odáig fejlődött ez a 
digitális technika is, hogy nagyon meg 
tudja közelíteni a jó analógot. 

Az erősítőknél nem tudják növeini a 
mintavételt? Azt a felbontást, amit a 
OSO-nél meg tudnak oldani, még nem 
tudják ezeknél az erősítőknél? 

Biztos, hogy meg fogják oldani, de 
egyelőre nem tudják, körülbelül 
majdnem egy nagyságrenddel odébb 
van a DSD. Az oka, hogy még nem 
sikerült a teljesítmény félvezetőknek a 
kapcsalási tulajdonságait felgyorsítani 
a kis teljesítményű félvezetők szintjére. 
Lassabban lehet őket kapcsolni. A 
fizikailag kisebb méretű félvezetőket 
könnyebb nagyobb sebességgel 
kapcsolgatni, mint a nagyobb méretű 
nagyáramúakat, tehát a nagyobb 
áramú félvezetőknél a kapcsalási idők 
lényegesen nagyobbak. Körülbelül 
ott tartunk most ezzel a D osztályú 
erősítővel, mint a CD játszóval a 80-as 
években. Praktikus, ezer előnye van, de 
azért a minőség még nem tökéletes. 
Nagyon jó már, de még nem elég jó. 
Sok előnye van, így idővel biztos ki 
fogják szorítani az analóg erősítőket a 
piacróL 
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Van egy hozzáállása a hifistáknak, 
hogy fontos vagy nem fontos, 
hogy fázis helyesen kössük be a 
készülékeket Mi ennek a műszaki 
magyarázata? 

Igen ez egy elterjedt szokás, van ennek 
a gondolatnak műszaki alapja. Tehát 
hogy a készüléknek a hálózati kábelét 
hogyan dugjuk be a készülékbe, hogy 
annak a kábelnek melyik pontján kell, 
hogy legyen a fázis. Ha magunk felé 
fordítjuk az IEC dugót, vagyis a hálózati 
kábel készülék oldali dugóját, és ott, 
ha a három pont egy V betűt képez, 
akkor a bal felső pontján kell, hogy 
legyen a fázis. Ennek tulajdonképpen 
az az oka, hogy a készülékben levő 
transzformátornak a tekercselése 
belülről jön kifele, így a belső vagy 
a külső fele kapja meg a fázist a 
transzformátornak. Célszerűbb, ha 
a belső fele kapja meg, mert úgy a 
külső fele egy kicsi árnyékolás! végez 
a bekerülő zajokkal szemben, igy 
kevesebb zaj kerül be a készülékbe 
a transzformátoron keresztül. Tehát 
van jogos alapja ennek, hogy hogyan 
kössük be a fázist. 

A betáp kábeleknek is fontos a 
minősége, úgy, mint a hangszóró 
kábeleknek? 

Igen, sajnos ez is tapasztalt. Kevesen 
tudják megmondani, hogy miért van 
ez így. Én sem tudom rá a választ, 
ha tudnám, akkor én gyártanám a 

világ legjobb tápkábeleit Tapasztalati 
tény, hogy a különböző anyagú, 
struktúrájú kábelek befolyásolják 
a kapott hangot. Közre játszhat az 
is, hogy zavarvédettséget adnak. 
Az, hogy mennyire tartja távol a 
hálózatból érkező zajokat, ha valaki 
a villanyórájától egy külön hálózati 
kábellel el tud jönni a hifi láncáig, 
az sokat segít. A legtöbb zaj és 
zavar a hálózaton keresztül kerül a 
készülékekbe, ezt célszerű kivédeni. 

Vannak elektronikus szűrők, amelyek 
arra hivatottak, hogy kiszűrik ezeket a 
zajokat. Ezek között vannak aktívak és 
passzívak. A passzívak nagyfrekvenciás 
szűrést végeznek, a hálózatban levő 
nagyfrekvenciás zajokat távol tartják a 
készüléktől, viszont nagyon sok soros 
induktivitás, párhuzamos kapacitás 
van ezekben, amelyek korlátozzák 
a hálózatból kinyerhető energia 
nagyságát, sebességéL A legtöbb 
passzív szűrő körülbelül ugyanannyit 
ront, mint javít. A hálózaton lévő 
nagyfrekvenciát kiszedi, de a dinamikát 
csökkenti. 

Az aktívak között kétfajta van, az egyik, 
amelyik egy hibajavítást végez, a 
másik teljesen újra előállítja a hálózati 
feszültséget (ez nem nagyon terjedt 
el). A hálózati jel mindig torzított. A 
jele sosem egy tiszta sinus, hanem 
egy torzított sinus. Az aktív hálózati 
generátorak nagy része a hálózati jelet 
egy referencia sinus jelhez hasonlítja 

és egy hibajelet képez, azt hozzá 
adja a hálózati feszül tséghez. Ezáltal 
csökkenti a torzítását, ami akár egy 
nagyságrendet is elérhet. Általában 
két-három százalék torzítása van a 
hálózatnak. Ezt az aktív eszközök két
három tized százaiékra viszik le, sőt 
a legújabbak már egy tized százalék 
környékére is le tudják vinni. Emellett 
ők nagy frekvenciás szűrést is végeznek 
és elég kis kimeneti impedanciával 
rendelkeznek, hogy a dinamikát se 
csökkentsék. Én mindenképp jónak 
tartom őket. Az áruk akkora, mint egy 
jobb hifi erősítőnek az ára, akár milliós 
nagyságrend is lehet. 

Vajon ez hoz többet egy láncban, 
vagy pedig egy nagyságrenddel 
nagyobb erősítő? Ha ebből a pénzből 
egy kétszer olyan drága erősítőt 
veszünk, vagy maradunk a réginél és 
veszünk egy ilyen aktív szűrőt? 

Mivel ez az aktív eszköz több 
elektronikát tud ellátni kis torzítású 
hálózati feszültséggel, így célszerű a 
használata minden hifi láncban. 

Viszont nem helyettesít egy 
jobb elektronikát, de a meglévő 
elektronikáinkból segít kihozni 
a maximumot. Egymást nem 
helyettesítik, hanem kiegészítik. 

Mohr Tamás 
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Martin Logan 
hangfalak 
új generációja 

Hitek és tévhitek 

Van egy két tévhit az elektrosztatikus 
hangfalakkal kapcsolatban. Egyrészt az, 
hogy az elektrosztatikus panel mennyire 
időtálló és mennyire érzékeny. 
Gyakorlatilag a mai elektrosztatikus 
hangfalak semmivel sem kevésbé időt 
állóak, mint a dinamikus hangfalak. 
Magát a panelt nem lehet tönkretenni, 
mert belső elektronika védi a rákerülő 
túl nagy teljesítménytőL Érzékenységük 
már bőven 90 dB felett van, tehát 
relatív kis teljesítményűerősítővel is 
meg lehet hajtani őket. Méretükből 
adódóan a mélytartományt dinamikus 
mély hangszórókkal kell kiegészíteni. 
Az idők során nagy fejlődésen ment 
keresztül a dinamikus mélysugárzó és 
az elektrosztatikus panel illesztése. 

A Martin Logan hangfalaknak az új 
generációja aktív meghajtást kap a 
mélytartományban, amí azt jelenti, 
hogy minden mély hangszóró! külön 
erősítő hajt meg a hangfalban. A 

legújabb Martin Logan 
hangfalaknállehetőség 
van a mélyátvitelnek 
a sza bá ly zá sára, 
sőt automatikus 
szobakorrekciót lehet 
végezni, mérőmikrofonnal. 
Az ARC program a 
szobaakusz tikához 
automatikusan hozzáállítja 
a mély átvitelt, azaz egy 
mérőmikrofonnal, szoftver segítségével 
több ponton mérést lehet végezni a 
szobában, és a beépített elektronika, 
ami a hangfalba van beépítve, úgy 
módosítja a mélyátvitelt, hogy a 
szobának az akusztikus anomáliái!, 
a kiemeléseket és a beszakadásokat 
korrigálja. Ezáltal nincs szükség 
komoly akusztikai elemekre, sőt 
ebben a mélytartományban ezek az 
elemek szinte kivitelezhetetlenek, 
mivel1 00 Hz alatt gyakorlatilag a 
mélyátvitelt a szabageometria és a 
hangfal elhelyezési pozíciója határozza 
meg. A legtöbb szobában 10-12 
dB-s kiemelések és beszakadások 
vannak ebben a tartományban, amit 
gyakorlatilag semmi mással nem 
lehet kezelni, csak ezzel az aktív 
szobakorrekcióval, am1t ezek a Martin 
Logan hangfalak képesek elvégezni, 

mivel a mélysugárzók közvetlenül 
egy-egy nagy teljesítményű, kis 
kimenő impedanciás erősítővel vannak 
meghajtva a hangfalon belül, így azok 
átv1tele jól kézben tartható. Ehhez 
hozzájárul még az ARC rendszer is. A 
hangszórókat zárt dobozba helyezik, 
ami a mélyátvitel sebességére, 
pontosságára nagyon jó hatással 
van. Egy mai hibrid elektrosztatikus 
hangfallal már olyan hangélményt 
lehet elérni, mint egy hatalmas méretű 
tisztán elektrosztatikus hangfallaL 
A mély sebességben, pontosságban 
igazodik a panel sebességéhez, a 
kapott hang nagyon homogén, gyors és 
pontos. 

HUSZ/t Gábor 
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A vakteszt 
metódusa 
Új készülékek tesztje, lánctesztek 

Ezeket a készülékeket értelemszerűen 
magyarországi importőröktől kivánjuk 
beszerezni. Azok a kereskedők, akik 
komplett láncokat kínálnak, lehetőséget 
kapnak, hogy árkategóriánként 
összeállítsanak egy általuk forgalmazott 
láncot. Természetesen ezek nem biztos 
hogy egy márkából tevődnek össze. ' 
Abszolút a kereskedőre bízzuk, hogy 
ő mit tart jó láncnak, úgy teszteljük, 
ahogy ő ajánlja, nem bíráljuk felül. 
A piac szempontjából, talán ezek 
a leghasznosabb tesztek. Egy jó 
kereskedő attól lesz jó kereskedő, 
hogy komplex megoldást kínál a 
vevőinek. Tehát a lánc elejétől a végéig 
összeválogatja (lehetőség szerint 
árkategóriánként is), a frontendtől a 
hangfalakig, megkeresi a hozzájuk 
leginkább illő kábeleket, állványokat, és 
segít a berendezés installálásában is. 

Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy 
a márkák, tipusok kiválasztása nem a 
kereskedő szakmai döntésén múlik 
hanem azon, hogy a terméknek va~ 
e már az adott országban szakmai 
képviselete. így a kereskedők sokszor 
kénytelenek azt árulni, ami jutott nekik, 
nem pedig azt, amit szeretnének. 
Értelemszerűen azok a kereskedők 

vannak előnyben, akik már a gyártók 
által összeállitott komplett rendszerek 
képviseleti jogát meg tudják szerezni. 

Ilyen ismert komplett rendszereket 
kínáló cégek pl. az Audio Note, Naim, 
Linn, stb ... Bár ezeknél a rendszereknél 
sem minden komponenst az adott 
gyár készít, de ő maga keresi meg 
a világpiacon, pl. a hangfalaihoz 
legjobban illő erősítót és frontendet, 
vagy ha erősítót gyárt, akkor az ahhoz 
legjobban illeszkedő hangsugárzót, 
kábeleket stb .. . 

Ezek, a már előre összehangolt láncok, 
ár/érték arányban általában jobb 
hangminőséget produkálnak, mintha 

a hasonló árú készülékeket, szinte 
véletlenszerűen válogatnánk össze. 
Azoknak a kereskedőknek, akiknek 
nem jut ilyen teljesen kész lánc, sokkal 
nehezebb dolguk van, hiszen nekik kell 
összeválogatni a komponensekeL Ez 
pedig igen költséges és fáradtságos 
munka. De, ha meg is születik, 
szerenesés esetben egy jó hangú lánc, 
sokkal költségesebb lesz jól reklámozni, 
mint az előző példában felsorolt brand 
-eket, amik szinte önmagukat adják el. 

Általában a vevők kétféleképpen 
döntenek. Vagy ragaszkodnak 
egy kiválasztott márkához, illetve 
ragaszkodnak a későbbiekben 
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részletezett megoldáshoz (csöves
félvezetős, analóg-digitális stb.). 
Ezeknél döntő szerepet játszanak a 
gyermekkori álmok, illetve, hogy a 
hifi világsajtó által favorizált, valahol 
valamilyen teszt-győztes készüléket 
szerelnének birtokolni. ők sokszor 
nem is kívánják meghallgatni az adott 
készülékei, vakon is megrendelik 
mindenféle meghallgatás nélkül. 

A másik típus, teljesen a kereskedő 
által mutatott hang alapján hoz 
döntést. Ez is egy veszélyes terület, 
hiszen a kereskedő, a lehető legjobb 
formáját tudja kihozni, mondjuk egy 
erősítőnek, ha a vevő éppen azt keresi. 
Tehát jó akusztikájú helységben, 
sokszor az eladni kívánt készüléknél 
nagyságrendekkel nagyobb kategóriás 
frontenddel és hangfallal, sőt, a 
legjobb kiegészítőkkel, nagyon jól 
megválasztott zenei anyaggal egy 
igen csak eladható hangot fog tudni 
produkálni, aminek ugyan csak 10-
20%-át teszi ki az erősítő. 

A legkorrektebb kereskedők 
természetesen kiszállítják házi demóra 
is a megvásárolni kívánt készülékei, 
hiszen nem az érdekli a vevőt, hogy a 
kereskedő rendszerében milyen hangot 
produkál a kiválasztott termék, hanem 
azt hogy az ő szobájában, az ő meglévő 
berendezéseivel milyen hangot mutat 
majd. 

A kontrollberendezés kiválasztása 

Itt több rendszerre is szükség van. 
Azért, mert különböző árkategóriákat 
nem illik összekeverni, hiszen a 
valóságban is ritkán kerülnek egy 
láncba. Ettől függetlenül, szerintem 
az a jó kontrollberendezés, ahol a 
lehető leggyengébb láncszem mindig 
a tesztkészülék. Leegyszerűsítve 
ezalatt azt értem, hogy legalább egy 
kategóriával magasabb osztályba 
tartozó készülékeket használunk 
a teszthez, hogy a tesztelni kívánt 
készülék, maximálisan kifuthassa 
magát. Minél szűkebbre vesszük ezt 
a keresztmetszetet, annál nehezebb 
lesz kimutatni a tesztkészülékek közölti 
különbséget. 

Bár ez az elv elméletében jónak 
mondható, de a gyakorlatban azért 
szükség van még kiegészítésekre. 
Például, főleg erősítő és hangsugárzó 
teszteknél nagyon fontos, hogy 
a hangsugárzók érzékenységét 
összehangoljuk az erősítő 

teljesítményével Ha ezt elhibázzuk, 
az egész tesztünk félrevezető és így 
használhatatlan lesz. 

Zenei műfaj kiválasztása 

Mint már korábban is említettem, 
nem szerelnénk egyik műfajt sem 
kizárni, hiszen egy sporttal foglalkozó 
magazin sem rekesztheti ki, mondjuk 
az ökölvívási vagy a sakkot, csak azért 
mert nem annyira hasonlítanak a többi 
sportágra. A sport az sport, a zene az 
zene. Itt az olvasónak mindig meg lesz 
az a szabad döntése, hogy az általa 
nem kedvelt zenei műfajok tesztjét 
egyszerűen átugorja. 

Egy jó berendezésnek igazán illene 
minden zenei műfajt élethűen 
visszaadni. Ne felejtsük el, hogy a 
nagydob, timpani, nagybőgő, orgona 
élethű megszólaltatásához egy 
árkategóriáig egészen más kvalitású 
berendezés kell, mint pl. a rock zene 

megszólaltatásához. Ettől függetlenül, 
legnehezebb az emberi hangot (ezen 
belül is inkább a női éneket) és a 
zongorát visszaadni, így ezekkellehet 
leginkább kimutatni a hifi komponensek 
gyengéit 

A teszteknél minden zenei stílust ki 
fogunk próbálni, hol a színezetlen 
hang, hol a dinamika, hol a mindent 
elsöprő basszus kerül fókuszba ... 
Természetesen, azzal tisztában vagyunk 
(és ez főleg a hangfalteszteknél 
lesz mérvadó), hogy a basszus és a 
dinamika teszt győztesei valószínűleg 
nem fognak olyan jól szerepeini a 
zongorán és a női énekhangon, főleg 
az alsó árkategóriákban. Ezek ugyanúgy 
fordított arányban állnak egymással, 

mint az autók teljesítménye és a 
fogyasztása. Ha az egyik paramétert 
a mérnökök elkezdik javítani, közel 
hasonló mértékben a másik romlani 
fog. 

Azért pedig, hogy ne az almát 
hasonlítsuk a körtével, zenei 
műfajonként is nyilvánosságra hozzuk 
a teszt eredményét, majd lesz egy 
összesített eredmény, amely a 
műfajonként elért eredmény átlaga 
lesz. Tehát minden tesztnek lesz egy 
abszolút győztese, mely a legtöbb 
pontszámot érte e L Az öttusában is a 
végeredmény számí!, de azért lehet 
tudni, hogy futásban ki volt a legjobb ... 

A zsűritagok kiválasztása 

A hifi készülékek tesztelése jóval 
bonyolultabb, mint mondjuk az autóké, 
hiszen ott egzakt paraméterek állnak 
a rendelkezésünkre (végsebesség, 
gyorsulás, fogyasz tás, kényelmi 

extrák). Ezek mind kényelmesen 
összehasonlítható paraméterek, 
egyedül a dizájn tartalmaz némi 
szubjektivitást, hogy például a Ferrari 
vagy a Lamborghini szebb sportkocsi 
(?),de hogy melyik gyorsul jobban 
százra, illetve melyiknek nagyobb a 
végsebessége, ezt könnyedén meg 
tudjuk mérni. 

A hifi készülékeknél is látszólag 
ugyanilyen egyszerű a helyzet. 
Sajnálatos viszont, hogy a mért műszaki 
paraméterek sokszor még csak köszönö 
viszonyban sincsenek a tényleges 
hangminőséggel. Sokszor egy húszezer 
forintot érő japán integrált erősítő 
paraméterei sokkal jobbak, mint egy 
2 millió forintos csöves erősítőé, de 
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aki a kettő hangjaközött nem hallja a 
különbséget, annak talán érdemesebb 
más hobbi t választania ... 

A hifi tesztek során legtöbbször 
parttalan viták alakulnak ki, hiszen 
a hallott élmény erősen szubjektív, 
és a felek nem tudják észérvekkel 
meggyőzni egymást, hiszen ilyenek 
nincsenek. Míg a sportban könnyedén 
mérhető, hogy ki ér oda előbb, rúg 
több gólt stb., így aztán ott nincs is min 
vitatkozni, addig a hifisták, sokszor úgy 
próbálják az igazukat alátámasztani, 
hogy megpróbálják zenészek, esetleg 
hangmérnökök, készülékeket javító 
szerel ők véleményét kikérni. Hiszen 
ők, félig-meddig szakmabeliek és 
feltételezik, hogy jobb fülük van, mint 
egy átlag hifistának. Ami lehet, hogy 
így is van, de azt tudni kell, hogy ők 
más aspektusból hallgatnak zenét, mint 
mi. 

A hangmérnökök, egy speciális 
stúdióban dolgoznak, ahol a 
kontrollberendezéseket egész más 
koncepció szerint tervezik és gyártják, 
mint a hifi készülékeket Nem 
szórakoztatásra, hanem munkára 
tervezik őket. Arról nem is beszélve, 
hogy a stúdióhelységek akusztikája 
egészen más, mint egy lakószobáé 
és a jelforrás (élőzene, mesterszalag) 
nagyságrendekkel jobb, mint az 
a "konzerv", amihez mi, hifisták 
hozzáj utunk. 

Az én tapasztalatom szerint a 
zenészeket legkevésbé sem érdekli a 
hifi. Ha mégis sikerül kikényszeríteni 
belőlük valamiféle véleményt, 
legtöbbször azt mondják, amiről azt 
vélik, hogy mi hallani szeretnénk. 
Oe mégis, a hifis társadalom, ezen 
szereplők véleményét súlyozoltan veszi 
figyelembe, ami ugyan logikus, de nem 
biztos, hogy korrekt. Mindenképpen 
elhivatottság és egy kis őrültség kell 
ahhoz, hogy valakiből igazi, bigott 
hifista legyen és kellő lelki erővel 
rendelkezzen a sokszor már manatanná 
váló tesztelésekhez. 

Valószínűleg a zenészek és a 
hangmérnökök nem vállalkomának 
arra, hogy tízszer-hússzor 
meghallgassák, ugyanazt a zeneszámot 
stb. Valójában nem nagyon tudjuk őket 
semmivel sem motiválni a tesztek 
végig ü lésére ... 

Egy másik gyakori hiba, amit el szaktak 
követni, hogy aszerint súlyozzák a 

zsűritag véleményét, hogy milyen 
értékű berendezéssel rendelkezik 
otthon, ez pedig leginkább az anyagi 
helyzettel arányos, nem pedig az 
audiofi l ítélőképességgeL 

Sokan a hifi kereskedők véleményét 
fogadják el jobban, mondván, nekik 
nagyobb a tapasztalatuk. De sajnos ők 
ritkán pártatlanok. Ez is azt bizonyítja, 
hogy igenis van létjogosultsága a 
vakteszteknek, hiszen itt kizárhatunk 
mindennemű elfogultságot, érzelmi 
indíttatást stb. 

A tesztek hibái 

A vaktesztek ugyan az emberi 
elfogultságot képesek kiszúrni, viszont, 
mivel a készülékek nem egyforma 
mértékben, de többé-kevésbé 
rendszerfüggőek, így számításba 
kell venni, hogy adott esetben egy 
másik kontroll-láncba illesztve más 
végeredményt produkálnának. 
Súlyazotlan igaz ez a hangfalakra. A 
lehallgató helység mérete is nagyon 
meghatározó, ezért a kisméretű 
hangfalakat mindenképpen kicsi, a 
nagyméretűeket pedig nagy szabában 
fogjuk tesztelni. Továbbá nem 
körmérkőzéseket fogunk szervezni, 
hanem 0-10 -ig kapnak pontszámokat a 
készülékek, három kategóriában. 

1. Komolyzene: ahol csak akusztikus 
hangszerek hallhatók külön erősítés 
nélkül. Talán ez a legnehezebb műfaj, 
ezért az itt elért pontszámokat 
súlyazotlan vesszük majd figyelembe az 
összesítésben. 

(Hi fis szempontbóllegkevésbé 
demonstratív demó anyag az opera. 
Hiszen ott, csak az énekhangot halljuk 
direktbe, a zenekar pedig egy árokban 
helyezkedik el. így a hangszereket 
már csak indirekt módon halljuk, még 
élőben is. Ez a jelenség pedig, lemezről 
hallgatva még hatványozottabban 
észlelhető. Ezért viszonylag ritkán 
találkozunk olyan kereskedővel, aki 
opera lemezekkel demonstrálva próbál 
eladni nekünk hifi készülékeket.) 

2. jazz: Sok habbis társunk nem 
is annyira a zenéért, hanem azért 
hallgatja ezt a műfajt, mert ez szál 
legszebben a hifi berendezéseken. Az 
igazi audiofil kiadványok túlnyomó 
részben közel mikrofonozott stúdió 
felvételek, melyek legnagyobb előnye, 
hogy többnyire süket szabában készítik 
őket. így az eredeti teremakusztika 
(mert ebben az esetben nincs) nem 

fog hozzáadódni a lakószobánk saját 
akusztiká jához. 

Persze nem minden zenei műfajt lehet 
felvenni süketszobában, de mi hifisták, 
előszeretettel hallgatunk olyan zenei 
anyago!, ami kimondottan jól szál! 
Akár, még azon az áron is, hogy maga 
a zene nem is annyira tetszik nekünk. 
De a mi hobbink esetében, talán ez 
bocsánatos bűn. Nem egy sportkocsi 
tulajdonos hajt előszeretettel a német 
autópályákra, csak azért, hogy ki tudja 
próbálni autója végsebességét. 

3. Elektronikus, pop és rock zene: ennél 
a műfajnál, a klasszikus értelemben vett 
reprodukálásról nem is beszélhetünk. 
Hiszen már az élő kancerten is 
elektronikusan erősített hangot hallunk 
a hangsugárzókból. Ezen hangosító 
rendszerek minősége is jelentősen eltér 
egymástól. 

Hifis szempontból, ez a legkönnyebb 
tesztfeladat. Hiszen itt a hangkép, 
elsősorban a dinamikán és a basszuson 
múlik. Ezért ezt a műfajt külön 
fogjuk kezelni, és az összesítőben 
is más súllyal vesszük figyelembe. 
Szükség eselén kiemelve az itt kapott 
eredményt az előző két műfajhoz 
képest. 

Alacsonyabb árkategóriában nagyon 
nehéz találni olyan láncot, ami mind a 
három számban egyformán jeleskedik. 
De, mivel ez a zenei műfaj, globálisan, 
nagyságrenddel nagyobb rajongói 
táborral rendelkezik, mint a másik 
kettő, így mindenképpen van helye a 
hifi tesztanyagai között. 

A készülék cserélgetése által okozott 
hiba 

Sajnos a vaktesztnél elkerülhetetlen, 
hogy cserélgessük a készülékeket Ez 
a ki-be huzigálás semmiképpen nem 
tesz jót a hangminőségnek. Hiszen 
a rendszerek valamilyen szinten 
összeérnek, és sokszor csak pá r ó ra 
bemelegítés után tudják megmutatni 
legjobb formájukat. Ezért az éppen nem 
hallgatott versenyzőket is bekapcsolva, 
melegen kell tartani. 

Retro készülékek vaktesztje 

Itt ugye 20- 60 éves készülékek 
tesztjéről beszélhetünk, ami leginkább 
a veterán autóversenyekhez 
hasonlítható. 

Ezeknek piacbefolyásoló hatásuk már 
nincsen, inkább csak a nosztalgiázásról 
szálnak. 



������������������� �	
	�����	��������������

�����������	�����	������� ������!�����"�#� $����%

A retro készülékek tesztjeinek 
legnagyobb hibája, hogy ennyi év 
alatt már áteshettek kisebb-nagyobb 
felújításon. Ezek mennyisége 
és minősége pedig nehezen 
ellenőrizhető. Ezért minden esetben 
alapos átnézéssei és állapotának 
pontos műszaki felmérésével kell 
kezdeni, még a tesztelés előtt. Ha 
szükséges, akkor pedig elvégezzük a 
megfelelő beállításokat is. Komolyabb 
beavatkozás azonban nem áll 
szándékunkban, ezért azokkal, 
amelyek ezt igényelnék, egyelőre nem 
foglalkozunk. 

Például, első kazettás magnó 
vaktesztünknél, ha a műszaki ellenőrzés 
során olyan készüléket találunk, 
melynek hangminősége jelentősen 
elmarad a gyári specifikációhoz 
képest, azt sajnos ki kell vennünk a 
versenybőL Mert itt, vagy beállítási 
problémák vannak, vagy az elöregedett 
alkatrészek miatt, már nem képes az 
eredeti formáját hozni a készülék ... 

Az előítéletek leggyakoribb témái 

Analóg kontra digitális 

A hifi, mint hobbi, sem mentes az 
előítéletektől. Hiszen minden hifista 
leteszi a vaksá!, valamilyen technikai 

megoldás mellett. Kicsit részletezzük, 
mik ezek a fő csapások a hifi 
készülékek műszaki megoldásainak 
terén. 

Kezdjük a két fő irányvonallal, az analóg 
és a digitális jelforrásokkaL Konkrétan, 
az analóg, vinyllemezek kedvelőinek 
tábora áll szemben, a sokkal 
praktikusabb digitális CD-k kicsit eltérő 
hangzásvilágát kedvelők táborával. 
Természetesen mindkét csapat 
rengeteg érvet tud felhozni, hogy 
miért az ő általa favorizált rendszer 
közeliti meg leginkább az élőzenéL 
Az LP lemezek nagyon nagy előnye, 
hogy szinte végtelen a felbontása! A 
szinuszos jel az valóságos szinuszos 
jel, és nem pedig a mintavételezés 
nagyságától függő, matematikai 
algoritmusa az analóg hanghullámnak. 
A "hőskorban", a nyolcvanas évek 
elején a legelső CD játszóknál ez a 
jelenség még egész jól hallható volt. 
De a CD közel 20 éves fejlődése alatt, 
már alig-alig mutatható ki. Az analóg 
jelforrásoknak tulajdonképpen ez az 
egyetlen, de nem elhanyagolható 
előnye a digitális technikával szemben. 
Viszont itt meg kell említenünk néhány 
igen csak kihaliható hátrányt is. 

Az analóg lemezjátszók előnyei, 
hátrányai 

Előny: 

- Végtelen nagy felbontás 

Hátrány: 
-Nyávogás 
-Dübörgés 
- Akusztikus visszahatás 

- Belső barázdatorzítás (a hanglemez 
kb. húsz perces játékidejéből az utolsó 
5-7 perc hangminősége gyengébb, 
mint az első 13-15 percnek, tehát nem 
egyenletes a hangminőség) 

- Sercegés, pattogás. Ez még a belső 
barázdatorzításnál is zavaróbb lehet, 
hiába a nagyon jó geometriájú és 
méregdrága hangszedő tű, a profi 
vákuumos hanglemezmosó berendezés, 
20-30 év alatt a még a legjobb 
minőségű, 180 grammos prémium 
kiadványaink is recsegni-ropogni fognak 
a halk részeken. Ennek pedig az az oka, 
hogy akármennyire is próbáljuk tisztán 
tartani a lemezünket, az, a lejátszás 
közben mindenképp nagyon kemény 
anyagú porszemeket vonz magához. 
Ezeket a tű, ha maga előtt tol, akkor 
egy új jelet vés vele a barázdába, 
amit a következő lejátszásnál már 
sajnos hallani fogunk. Ez a jelenség az 
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olcsóbb hangszedökkel és a megfelelő 
tisztítóeszközök nélkül még inkább 
felerősödik. Ez esetben nem 20-30, 
hanem 1-2 év alatt már megjelenik a 
zavaró sercegés. 

- Az sem kellemes, mikor elmélyedünk 
egy szimfóniában, és 20 percenként 
fel kell pattannunk a fotelból, hogy 
megfordítsuk a lemezt. 

- Az analóg lemezjátszók ára sokkal 
magasabb, mint a közel azonos 
minóségű CO játszóké. 

A 90-es években az olcsóbb 
lemezjátszók meg sem tudták közeliteni 
az addigra már gyermekbetegségeit 
kinövö CD játszók hangminóségét, így 
csupán a high-end kategóriában maradt 
fent a verseny a két formátum között... 

A co lemezjátszók előnye i, hátrányai 

Előnyök: 
- Nincs nyávogás 
- Nincs dübörgés 
- Csekély az akusztikai visszahatás 
- Hosszabb játék idő 

Hátrányok: 

- A CD játszó legnagyobb hátránya, 
hogy kicsit megelőzte a korát, hiszen 
a 70-es évek legvégén fejlesztették 
ki. Ezt a megállapítást leginkább úgy 

tudnám szemléltetni, hogy: a dig1tális 
korszak időszámításában, a CD játszó 
még a korai ókorban született. Ha a 
fegyverekhez hasonlítjuk, akkor valahol 
a kőbalta és az íj közé tehető, míg ma, 
a digitális technika már a hó-követő 
rakétánál tart. 

Azt, hogy a digitális hanghordozókat 
miért nem fejlesztették tovább, a 
következő példával tudnám magyarázni. 
Induljunk ki az előzőből, miszerint a 
digitális technika, amikorra időben 
eljutott a hó -követő rakétáig, addigra a 
hifi, mint hobbi, olyan szinten háttérbe 
szorult, hogy az ilyen irányú innováció 
már senkinek nem térült volna meg. 
Ezért maradt el a digitális hanghordozák 
fejlesztése is. 

Helyette megszületett az MP3, 
ami 20-25 évvel ezelőtt, az akkor 
még kezdetleges, kis kapacitású 
adathordozák számára igen optimális 
volt, a tömörítése miatt. Ma erre már 
semmi szükség nem lenne, de ez 
a formátum sajnos már túlságosan 
elterjedt, úgy, mint annak idején a 
kompakt kazetta. 

Egy-két gyenge próbálkozás azért 
még volt, a HDCD és az SACD 
megjelenésével, de ezek pedig 

ugyanúgy nem terjedtek el, mint annak 
idején az Eleasel és a Betamax videó 
rendszerek, hiába voltak jobbak a VHS 
rendszernél, és a kompakt kazettánál. 

- Egy másik nagy hibája, a hibrid 
rendszer. Miszerint a digitális jelet, 
ugyan digitálisan olvassa ki, de aztán 
analóggá alakítva továbbítja. Ezzel 
pedig, különösen az akkori kezdetleges 
digitális technika miatt, tovább 
butította a hangminóséget. Igazi oka 
pedig az volt, hogy így próbálták 
megvédeni, a jogvédelem alatt álló 
szellemi termékeket, azaz a zenét, a 
veszteségmentes másolástóL 

- A hibrid rendszer, nem csak a 
szoftverek, hanem a hardverek 
védelmét is szolgálta. Hogy mit értek 
ez alatt? Ennek volt köszönhető, 
hogy különbözó minóségú CD-játszók 
jöhettek létre, az olcsó áruházi 
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kategóriától a high-end -ig. Ez pedig a 
CD játszó gyáraknak állt az érdekében, 
azért, hogy markánsan meg lehessen 
különböztetni a két kategóriát. Ugyanis 
a hibrid rendszer kiolvasásának hibáit 
különbözőképpen tudták orvosoini a 
minél jobb és precízebb futóművekkeL 

Nagyon leegyszerűsítve: minél 
jobb volt a futómű, annál kevesebb 
dolga akadt a CD játszó hibajavító 
elektronikájának, ezáltal jobb 
hangminőséget kaptunk. így ugyanúgy 
megmaradtak a minőségi különbségek 
a CD játszók között, mint a 
hagyományos lemezjátszóknáL Ezzel a 
hibrid technikai megoldással mindenki 
jól járt, kivéve a fogyasztói... 

Ez a mai Stream és PCM rendszereknél 
azonban már nincs így. Itt, elvileg 
büntetlenül, veszteség nélkül, akárhány 
másolatot tudunk készíteni. Ennek 
következtében már nincs semmilyen 
értéke a zenei hanghordozóknak, 
hiszen bárki legálisan, ingyen, vagy 
nagyon csekély összegért hozzáférhet 
ezekhez a neten. De ugyanerre a 
sorsa jutottak a DVD·k is. Ez sajnos, 
különösen hosszú távon hat károsan 
a zenei produktumokra, hiszen a 
zenekaroknak javarészt, már csak a 
koncert és a YouTube bevételük marad, 
lemezkiadásban már nem érdekeltek. 

Csöves, illetve félvezetős 

A másik két nagy tábor az erősítők 
területén alakult ki. Sokan a "régi" 
csöves technológia helyett, a 
helytakarékosabb, energiatakarékosabb 
és korszerűbb (stb.) félvezetős 
technikát részesítik előnyben. 

A Csöves technika előnyei és hátrányai 

A most következő jelzők nagyon durva 
megközelítésűek, és nem szabad őket 
szó szerint értelmezni. Mégis, valahogy 
megpróbálom fonetikusan leírni a 
csöves erősítők 90 százalékára jellemző 
hangképet. 

Előnyök: 

· Meleg, kissé loudness -es 
hangkép, kis hangerőn IS megfelelő 
basszusintenzitás. Ezek persze nem 
ilyen durva hibák vagy erények. De 
leginkább ezekkel a jelzőkkel lehet 
leírni, azokat a hangkarakterbeli 
tulajdonságaikat, melyekkel eltérnek a 
félvezetás társaiktóL 

Hátrányok: 
· Jóval magasabb torzítás (bár ez 
igazából nem hallható, inkább csak 
mérhető) 

• Nehézkes elhelyezés, toronyba nem 
i lleszthető 

• Kis teljesítmény, legalábbis a 
félvezetás társaikhoz képest 

· Nagy áramfogyasztás 

· Hőtermelés (Ez különösen a nyári 
kámkulában nem kellemes) 

· Időben változó hangminőség (ahogy 
a cső öregszik, egy darabig állítható, 
utána cserére szorul). 

Az előítéletek kialakulása 

Képesek vagyunk sokszor azt hallani, 
am1t szeretnénk, nem ped1g azt, ami a 
valóság. Hogy, konkrétan mit értek ez 
alatt? Mindenkiben kialakul valamiféle 
elkötelezettség, például az előzőekben, 
már részletesen taglalt jelforrások és 
erősítő típusok mellett vagy ellen. Ez 
sokszor nem is az otthoni zenehallgatás 
során szerzett tapasz tala!, hanem vagy 
hifi kiállításon, vagy baráti látogatás 
aikalmán megélt akusztikai élmény 
következtében alakul ki, a hifistában. 

Talán itt is vegyünk egy konkrét 
példát: x, y lelkes hobby társunk 
ellátogat egy high-end showra. Ott 
nagyon megtetszik neki egy hifi lánc 
hangzásvilága, amelyben, mondjuk 
csöves volt az erősítő. Ezután még 
több szobában, illetve kereskedésben, 
netán néhány baráti társaságban is 
meghallgat különböző láncokat, de 
egyik sem okoz ahhoz fogható élményt, 
m1nt az első, ahol a csöves erősítót 
hallgatta. Nagy va lószínűséggel, így ki 
fog benne alakulni az az előítélet, hogy 
bizony-bizony a csöves erősítők jobbak 
a félvezetösöknéL Hiszen a különbözó 
helyszíneken szerzett tapasztalatai 
szerint, a csöves volt a legjobb. Sokszor 
ennyi is elég, hogy valamiféle előítélet 
alakuljon ki egy bizonyos műszaki 
megoldás iránt. 

Továbbá, sokan azzal smcsenek 
tisztában, hogy egy hifi komponens, 
max. 10·20 százalékáért felelős a 
hallott hangélménynek. Ne felejtsük 
el, hogy nem vagyunk képesek egy 
erősítót meghallgatni, csak egy 
komplett hifi láncot. Amely kezdődik 
a hanglemezzet folytatódik a lemez 
vagy CD játszóval, ezután következik 
a példánkban szerepló csöves erősítő, 
majd a hangsugárzók és legvégén a 
lehallgató helység akusztikája. De ezen 
kívül még a készülékállványok és a 
kábelek is hatással vannak a hallott 
hangképre. 

Még egy egyszerű példát vegyünk. 
Ha ez egy szakszerúen összehangolt 
lánc volt, ahol még a zeneanyagat 
is úgy válogatták, hogy kedvezzen 
a többi komponens együttes 
karakterisztikájának, valószínűleg az 
átlagnál sokkal jobb hangminőséget 
fogunk kapni. De ez egyáltalán nem 
csak a csöves eró~.;ítő érdeme. 

Már korábban is kifejtettem, de nem 
győzöm eleget hangsúlyozni, hogy 
a hifiben sajnos csak rendszerben 
tudunk gondolkodni, ahol pedig 
minden mindennel szorosan összefügg. 
Ezért van az, hogy egy viszonylag 
olcsó termékekből, de szakszerűen 
összeállított lánc, ~.;okkal jobb zenei 
élmény tud produkálni, mint egy nála 
tízszer drágább, de egymáshoz nem 
Illeszkedő komponensek összessége. 

Ezzel a kis történettel próbálom 
még szemléltetni, hogy miért van 
létjogosultsága a vakteszteknek: 

Tegyük fel, hogy ugyanazt az x, y 
barátunkat meghívják egy baráti körbe, 
erősítő tesztre, ahol két kékvérű neves 
erősítő!, mondjuk egy csöves Mclntosht 
fognak összehasonlítani egy félvezetás 



������������������� �	
	�����	��������������

�����������	�����	������� ������!�����"�#� $%���%

Mark Levinsonnal. Mindkét márka 
igen drága és elismert, közel azonos 
árú, csúcskategóriájú készülék. 90% a 
valószínűsége, hogy barátunk, mivel 
tudja, hogy mikor mit ha llgat, a csöves 
Mclntosht fogja jobbnak hallani. 

De ugyanígy, egy másik tesztel ő, -
akiben hasonlóan kialakult előítélet 
van, de a félvezetősök mellett, - nagy 
valószínűséggel a Mark Levinsont fogja 
jobbnak hallani. 

Előítéletektól egyikünk sem mentes, 
és ami szomorú igazság, hogy valóban 
nagyobb befolyással bír előítéletünk a 
hallottakra, mint a fizikai valóság, és a 
példánkban szerepló mindkét személy 
tényleg azt fogja jobbnak hallani, 
amelyiket szeretné. Erre a pszichológiai 
jelenségre sajnos a szélhámosok is 
rájöttek, és se szeri se száma azoknak 
az ál, hang-javító eszközöknek, amik 
kizárólag placebo elven működnek. Az 
orvostudomány is előszeretettel használ 
placebo tablettát a gyógyításban, 
mely a pszichén keresztül szomatikus 
eredményeket képes elérni, holott 
valójában, hatóanyagat nem is 
tartalmaz. Itt, most, ezeket a hifiben és 
az orvoslásban használt csodaszereket 
direkt nem nevesítem, mert senkit 
nem szerelnék megbántani. Hiszen 
egy ilyen hifi magazinnak semmiképp 
nem lehet az a célja, hogy megossza 
az olvasóit (mint például a politikának). 
A hifi esetében, ez a jelenség pedig, 
egyáltalán nem káros az egészségre, 
ellentétben az orvoslás egyes 
helyzeteiben ... 

Miért IS lenne az probléma, ha 
valak1 hisz abban, hogy például, 
piros körömlakkal egy pöttyöt fest, a 
lakásában található összes konnektorra, 
mert valaki képes volt elhitetni vele, 
hogy ettől jobb lesz a basszus és a 
sztereókép?! Ha megteszi, higgyétek 
el, tényleg sokkal jobbnak fogja 
haliam a rendszerét, és ez így is van 
jól. A lényeg, hogy jól érzi magát és 

.. 

boldog mindaddig, 
amíg mondjuk, a 
felesége le nem 
massa, mert ronda, 
vagy egy számára 
hiteles személy meg 
nem győzi arról, hogy 
a kék körömlaknak 
sokkal precízebb a 
sztereó képe, mint 
a pirosnak. (Bár ez 
még mindig sokkal 
hasznosabb, mintha 
egy másik hifi guru 

rábeszélné arra, hogy cserélje le ezt, 
vagy azt a láncszemét, vagy akár az 
egész berendezését, egy kétszer vagy 
háromszor drágábbra.) 

összefoglalva, bármi, amit teszünk, 
és amitől úgy érezzük, hogy a 
megszerzett élményünk nagyobb 
és jobb, - pláne ha ez nem is jár 
komolyabb anyagi megterheléssei 
(pl. a körömlakk), - "csak JÓ lehet", 
mert boldogok és elégedettek leszünk 
tőle ... De a viccet félretéve, senkit 
nem bíztatnék arra, hogy ilyenekkel 
próbálkozzon. 

Egy hifi magazinnak talán az lenne 
a legfőbb küldetése, hogy segítsen 
kiválasztani az érdeklődáknek azt a 
láncot, - a pénztárcájához IS Illeszkedő 
komplett hifi-rendszert, - amely ár/ 
érték arányban talán a legoptimálisabb. 
Ilyen jellegű missziót, - nagy elődünket, 
az offl ine Hifi Magazintleszámítva, -
nem sokan végeztek. Itt sajnos vissza 
kell térnünk a korábban már említett 
összeférhetetlenségre, miszerint a 
hifi fórumok, és az őket szponzoráló 
kereskedők érdekei szöges ellentétben 
állnak a fogyasztókéval. 

Egy ilyen orgánumnak pedig, 
elfogulatlannak és függetlennek kell 
lennie ahhoz, hogy a fogyaszták 
érdekeit képviselni tudja, és hírértékű 
információt szolgáltasson, ne pedig 
reklámot. Viszont a fogyaszták nem is 
akarják, és nem is képesek finanszírozni 
egy ilyen magazin működését. jogosan 
merül fel a kérdés, hogy akkor "ki 
fizesse a révészt?" 

Na, ez az első megoldhatatlannak 
tűnő feladat, amit valahogy meg 
kéne oldani. Semmiképp nem 
szerelnénk elfogultak, részrehajlóak, 
ne adj' lsten megvesztegethetők 
lenni, hiszen egyikünk számára sem 
megélhetési forrás a hifi magazin, 
hanem játék és szerelem. VIszont 
ahhoz, hogy ez hosszú távon működni 

tudjon, természetesen valamilyen 
jövedelemtermelő képességre szükség 
lesz. Ezért találtuk ki a következő 
részben megismerhető tesztelési 
mechanizmust, melynek egyik fő 
motorja a vakteszt lesz. 

A vakteszt menete 
-A tesztszabának jóval átlagfelettinek 
érdemes lennie, mert egy rossz 
akusztikájú szobában, ugyanúgy 
nem lehet kimutatni két versenyző 
közölt a különbséget, mintha valaki a 
belvárosban próbálna összehasonlítani 
egy Ferrarit egy LamborghiniveL Profin 
megtervezett auditónumokban sem 
lenne szerenesés tesztelni, mert az 
IS életszerűtlen. Hiszen m1ndenkit az 
érdekel, hogy egy lakószabában hogyan 
szól a készülék. 

- A vaktesztnél minden zsűritag külön
külön, középen a sztereószékben ülve 
fog pontozni. Ez így sokkal több időt 
vesz igénybe, de ha nem így tennénk, 
azzal Jelentősen csökkentenénk a 
tesztünk felbontását, hitelességét, 
hiszen 5-6 embert nem lehet egyszerre 
középre ültetni, és a szélére került 
tagok a sztereószínpad képet már nem 
is tudnák értékelni. Eseti megbeszélés 
kérdése, de lehetőség szerint nem 
fogunk függönyökkel, paravánokkal 
készülékeket és hangfalakat takargatni, 
hiszen ezeknek is negatív hatásuk lehet 
a hangzás minőségére. Minden zsűritag 
egy feketére festett szemüveget vesz 
fel, így ugyanúgy nem lát semmit, 
de életszerű körűlmények között 
hallgatja a zenét a legopllmálisabb 
helyről, középről. A legnehezebb, 
klasszikus műfajjal kezdjük, itt is 0-10 
-ig pontozunk, majd következik a jazz 
és a legvégén a Pop vagy Rock zene. 
így a készülék maximum 30 pontot 
kaphat a három műfajban összesen. 
Mindegyikben megnevezzük az 
úgynevezett kategória győztest, illetve 
lesz egy abszolút győztes, melynél az 
összpontszám a legmagasabb. Az a 
készülék melynek a pontszáma kicsivel 
elmarad a legmagasabbtól, de az ára 
jelentősen kedvezőbb annál, ez lesz 
a legjobb ár-értékarányú készülék, itt 
az elért pontszám és a készülék ára 
együttesen lesz meghatározó. Nagyon 
kis eltérés eselén két győztest is 
megnevezünk, nagyon szaros verseny 
eselén ez így korrekt 

Mohr ramás 
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"VÓKMENEZEK" 
Sony NW-A45 Digitális Walkman 

"Vókmenezek" már lassan 
harminchárom éve folyamatosan. Az 
elsőt, egy piros műanyagházas noname 
alapgépet, még gyerek fejjel, 86' -ban 
kaptam. Mindösszesen három gomb 
volt rajt', meg egy hangerőszabályzás, 
oszt kész. Használtam vagy tíz éven 
keresztül és úgy rémlik, még mindig 
megvan, valahol. Azóta, találkoztam 
már jónéhány társával így remélem, 
elegendő mintavétellel rendelkezem 
és bízom benne, hogy az eddigi 
tapasztalatmost segíteni fog egy kicsit. 

Ami először eszembe jut a pasztell 
zöld masináról (a Sony szerint 
horizontzöldl?), hogy rögtön jó érzést 
is generál. Egyik: a markomban 
nagyon kényelmesen elfér. A másik: 
könnyen kezelhető, megszokást 
nem igényel az oldalára logikusan 
telepített, felhasználóbarát vezérlése. 
Menürendszere egy rövid tanulási 
folyamat után, még nekem is átlátható, 
pedig a manuális kezelőszervekkel 
általában jobban elboldogulok. 

A kedvenc zenéinkkel könnyen 
feltölthető. A számítógép azonnal 
felismeri és onnantól még egy 
digitálisan, az analfabétizmus határát 
súroló felhasználónak is könnyen megy 
az adatközlés. Elég sok formátummal 
elboldogul, a lényeg az, hogy kezeli az 
mp3, a pcm, waw, flac és dsd-t fájlokat 
is. Rápakoltam a valaha volt egyetlen, 
csak mp3-ban meglévő lemezemet a 
Maika Makovskitól, (amit még mindig 
nem vettem meg CD-n). Került rá 
pár DSD felvétel és az lron Maiden 
klasszikus lemezei közül a Seventh 
So n ... például. 

A Sony nem ostoba, a kis lejátszó 
vásárlóközönség optimalizált, ezért 
ennek a jellemzésénél mindenképp 
figyelembe kell venni, az ehhez 
képest magasabb kategóriának szánt 
walkmanjait is. Ez azt a lehetőséget 
is felveti, mintha a hangkarakterét 
a célközönséghez igazították volna. 

' : 

Ha igen, most már csak arra kellene 
rájönnöm kiknek is készült!? Ára 
alapján, ami hatvanezer. .. - inkább 
plusz, mint mínusz-... a megcélzott 
réteg talán a fiatalok lehetnek, de 
úgy vélem, ők inkább elfoglalják 
magukat a telefonjukkaL Mivel elég 
kicsi és könnyű, 97 gramm, ideális 
lehet mozgáshoz, vagy azoknak, akik 
a "kevesebbel" is beérik, esetleg még 
a középkorúaknak, vagy az idősebb 
generáció számára lehet jó döntés. 
A népszerűségét három dolog is 
adhatja: a Sony név walkmanben jól 
cseng, a kedvező ár éés l. .. a hosszan 

/ 

~ 
hallgatható hangja. lltt pedig ez utóbbi 
lenne a legérdekesebb. 

Új lévén, odaadtam a nagyobbik 
fiamnak járassa meg, használja kedve 
szerint, csak a hangszínekhez lehetőleg 
ne nyúljon. ízlésének megfelelően 
jól kitömte zenével. (A tömörített 
mp3-as zeneszámokon jól kivehető 
JLo és Ariana Grande hanghordozása.) 
Élhetőbb hangkarakterrel került vissza 
hozzám, de kénytelen voltam rájönni, 
hogyan tudom kiiktatni mindazt a 
felskálázó, hangreprodukáló, hangjelleg 
megváltoztató, hangszín szabályzó 
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segédeszközt, ami pont arra jó, hogy 
a forrásanyagbóllehetőleg semmi 
ne jöjjön át, ahogy az "eredetileg" 
lenne. Kiknek találják ki ezeke!7 
Megkönnyebbültem ... huh, azért van 
közöttük egy határozottan szimpatikus 
is ám! Ez pedig az mp3 felskálázó, ami 
a számomra hallgathatatlan mp3-ból, 
már-már hallgatható és tulajdonképpen 
egészen élvezhető formát csinál. Olyan, 
mintha az észrevehetően felbontás 
hiányos adatokból annyiszor venne 
mintát és másolná egymásra, amíg a 
hangzáskép ly u kai be nem foltozódna k. 

A DSD visszaadása élvezetesre sikerül t, 
igazán ",átványosan" adja elő. Ez nem 
zavaró, inkább szebb, mint a valóság. 
Legjobban viszont az a képessége 
tetszik, amellyel kikapcsolja bennem 
a minőségellenőrt és úgy teszi elém a 
zenét, hogy pont be legyen állítva egy 
nagyon hosszan hallgatható színvonalra. 

Mint a régi kazettás lejátszóknál. 
Ott sem a hangminőség döntött, 
hanem valahogy inkább az együttes 
hangélmény. Ez a mai napig így 
van, ha kazettás! hallgatok. Nekem 
kifejezetten pihentető a hallgatása, 
mert nem az a lényeg, hogyan szál, 
hanem, hogy szál egyáltalán. (Talán így 
tudom megfogalmazni a legjobban.) 
Itt is ez van. Azoknak ajánlanám, akik 
egyszerűen élvezni akarják a zenét és 
nem a zene tulajdonságaill Ez fontos, 
mert az ennél nagyobb típusoknak is 
kell érteni valami hangzásbeli plusz 
attrakcióhoz. Ha nem így lenne, azokat 
ki venné meg' 

Ez viszont nagyon átlagfelhasználó 
optimalizált. Úgy érzem, hogy amit 
csinál, az elég. Nem kell több. Nagyon 
megnyugtató és ezzel a húzásával 
le is szerelte a variálás énemet. Így 
sokkal könnyebben tudom a zenét 
befogadni. Ha mégis többre vágyunk, 

a beépített hangzáskép modifikáló 
szolgáltatásokkal megkapjuk. Igaz, 
itt a kevesebb hangban a több (esete 
áll fönn) és abba az irányba megyünk 
el, ahol a zene lényege elvész a 
módosítások között. Ezen a területen 
viszont nem lehet meggyanúsítani 
azzal, hogy a bátyjaitól olyan nagyon 
elmaradna (sajnos). 

A hallgatózáshoz partnernek a 
Sennheiser IE 80 fülhallgatót 
használtam. Ez képességeit tekintve 
jól illeszthető a W-45-höz, ezért 
megfelelőnek tal á l tam a feladatra, 
na meg hirtelen nincs is olyan a 
környékemen, ami még emellett 
izgalmasnak tűnne. A régről megmaradt 
túlélőkkel, amik még mindig 
üzemképesek, pedig egyszerűen nincs 
kedvem kísérletezni. 

A zenehallgatáshoz egyébként 16GB 
belső tárhely ad lehetőséget, ami 
micro SD kártyával bővíthető. Aki 
szeret rádiót hallgatni, az megteheti 
a beépített FM tuner segítségéveL Az 
akku minimum húsz órára ad elegendő 
kraftot, persze ez szolgáltatásfüggő 
és bekapcsolt zajszűréssel értendő, 
de alapszínten a duplája is összejöhet 
9,75x5,59 cm a befoglaló mérete, 
ebből 7,8 centiméter átmérőjű a színes 
kijelző WVGA 800x480-as felbontással. 
Ennél sokkal fontosabb viszont, hogy 
a mini jack csatlakozón keresztül 
maximálisan 4,2 mW távozhat, ami 
miatt körültekintően kell megválasztani, 
főleg a fejhallgatókat, mert azok közül 
az érzéketlenebb fajtával nem bír el. 
Természetesen bluetooth van benne, 
de az USB csatlakozóján keresztül a 
számítógéppel kapcsolatot létesítve, 
tudjuk használni digitális konverternek 
is. 

'. 



������������������� �	
	�����	��������������

�����������	�����	������� ������!�����"�#� �����$

Szó van róla, hogy magunkra 
szabadítjuk az információs társadalom 
slágertermékét, a mobiltelefonok 
tömkelegét, tesztelési célokbóL 
Természetesen, ha valamiről, akkor 
ezekről bőven van fent az okos 
telefonok régi cinkostársán, a neten 
információ, úgy általában már a 
megjelenésük pillanatától. Ezért azt 
beszéltük meg, hogy egyetlen oldalról 
vizsgáljuk meg őket alaposabban és 
pedig kizárólag, csakis a hangminőség 
lehetséges szempontjait vesszük 
figyelembe. Ezzel próbálunk segíteni 
egyrészt magunknak (mostanában 
komoly igény mutatkozik rá a 
köreinkben) és talán a kedves 
olvasónak is. 

Viszont valamihez mérni kellene a 
mobilok hangzásbeli képességeit. Így 
került képbe ez a páros! A rangsorolás! 
úgy alakitjuk ki, hogy az, amelyik a 
legjobban megközelíti ezeket, az lesz 
az első helyezett és így tovább lefelé, 
tovább, sorrendben. Ebből látszik, hogy 
lehetőség szerint a füleseket sem 
fogjuk hagyni békében nyugodni. Az 
más kérdés, hogy ha a kinevezett két 
etalonunknál akad jobb hangminőségű 
a telefonok és a fülhallgatóik 
közölt (ezt egyenlőre nem tartom 
valószínűnek}, akkor kénytelenek 
leszünk új, átmenetileg elérhetetlennek 
vélt mércét állítani, amit azután ismét 
ostromolhatnak majd reménybeli 
képességeikkel. 

Egyre többen állnak át a telefonra, 
mint a zenelejátszás fő forrására. 

Ez a jelenség nyílván több okból 
is szembetűnő. Egyrészt a teló 
mindig kéznél van, közel annyit van 
testközelben, mint egy karóra és már 
általánosan bevett gyakorlatként a 
legtöbben az időt is ezen ellenőrizzük 
leginkább. Másrészről túlléptek az 
egyszerűbb digitális mp3 lejátszókan és 
elérték a középszerű társaik minőségi 
színvonalát és ez a tény is ezt a 
tendenciát erősíti. Kíváncsiak vagyunk 
hol az a határ, ahol már a magasabb 
kategóriás nagy felbontású lejátszókat 
is megszoríthatják. Álljon itt elsőre 
példaként a Pioneer eme produktuma, 
amit a drágább okos telefonok 
árszintjén kínálnak, ugyanakkor 
audiophile, vagy már szinte stúdiószrntű 
tulajdonságokat csillogtat meg a 
hangzása területén. 

Android a lapú a Pio és ez felhatalmazza 
arra, hogy a képességeit azonos 
szisztéma szerint vesse latba a 
felhasználó igényei szerint, mint az 
okos telefonok, de egyet biztosan nem 
tud éspedig sim kártya hiányában, 
hívás kezdeményezésére és fogadására 
nem használható. Alkalmas viszont az 
információs sztrádán való szörfözésre 
és ez akár a nagy felbontású zenefájlok 
lejátszásával is járhat, amit (a gyári 
ajánlás szerint is) kiváló minőségben 
leközöl a csatlakoztatott fülhallgató 
számára. A Sabre márkanév jól cseng 
a mai hifis felfogás számára, ebben 
az esetben is ok a bizalomra, hiszen 
a digital/analóg konvertert (Sabre 
Dac ES9018K2M} és a 3.5 jack csati 
vonalszintű erősítését (Sabre 9601 K} 

is rá bízták. Képességével a 192 
khz/24 bit maximális felbontásig 
nyújtózhat. Említést érdemel még 
az oldalán lévő négy kezelőgomb, a 
lejátszás, a stop, illetve az előre/hátra, 
amelyek segitségével, a biztonság 
érzetével lépegethetünk az akár 
4 32Gb-ra bővített há ttértárolón levő 
zeneszámaink között. Ezt, illetve a 
böngészést a neten az érintőképernyőn 
keresztül is megtehetjük, de ha nem 
akarunk vele a tömött buszon vagizni, 
(nem szívesen veszem elő, mert 
mindenki csak bámul, mégis milyen 
telefon ez), egyszerűen benyúlunk a 
zsebünkbe és némi maiatás után az 
uJJatnk feltérképezik a pici gombokat, 
ahogyan a másik szélén elhelyezett 
hangerő szabályozás tekerőgombját is. 
Ezeknek a használata némi megszokást 
igényel, de így egy év folyamatos 
használat után, már általában 
egész jól átfedésbe t udom hozni az 
általam kívánt funkció!, a gyakorlati 
megvalósítás helyes eredményével. 
Az aksi, ha csak zenéigetek vele, 
kikapcsolás nélkül kibír egy hetet is, 
de a képernyő folyamatos használata 
a hálózat interaktív funkcióival 
megspékelve, pár óra alatt simán 
lenullázza. 

A hangját valamilyen alternatív valóság 
adja, ahol elhitették vele, hogy a 
Youtube egy high-end zenecsatorna 
és mivel ezt hiszi, így is adja elő' 
Eleinte nem győztem napirendre térni 
az e feletti meglepetésemben, főleg 
a mostanában futó laptop, tablet, 
stb ... audro ktmenetein általánosan 
realizálható hangminőséghez képest. 
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Úgy gondolom a Spotify vagy a 
Tidal esetében is hasonló lehet a 
színvonal, de ezt még nem próbáltam 
ki és ahogy ismerem magamat a 
saját szórakoztatásomra biztosan 
nem is fogom. A háttértárolóján a 
zeneanyagokat, várhatóan a bemásolt 
minőség szintjén fogja tudni leképezni 
a fülhallgatóban, erre érdemes gondolni 
archiváláskor. Én a számára, a Tascam 
DA-3000 studio master fe lvevővel 
rögzítettem a zeneanyagaimat Micro SD 
kártyára/ amiről érzékelhető veszteség 
nélküli élethű, valós hanghordozásával 
késztet időről időre csodálkozásra, hogy 
ez nem szálhat így1 

Egyik gyenge pillanatomban felmerül! 
bennem a kazettás walkmanhez 
szakott énem naiv kérdése, 
hasonlatosan a szalaghoz, vajon 
~~kopik" e, a rögzített hanganyag, 
de elmeállapotom egyensúlyán 
éberen őrködő tudatosabb részem, a 
rémülettő l, mi lesz a vonzata, ha ez a 
kérdés véletlenül így nyilvánosságra 
kerül, intett le azzal, hogy ez digitális 
és ezért nem romolhat. Saját magam 
megnyugtatására figyelni kezdtem 
és már túl vagyok a memóriakártyán 
levő három kedvenc Maiden lemezern 
átiratának legkevesebb százszoros 
meghallgatásán és jó hír, most is 
olyannak tűnik, mint elsőre. A hangerő 
állításának és a fül teherbírásának 
fényében, a kis lépésekben adagolt 
hangerő mindahány szintjén 
másként összpontosul az agy 
fel fogó képessége számára a zenei 
összteljesítmény együtthatója, ami 
néha meglepően hatékonyan átélhető 

zenei reprodukcióval kényeztet. 
Egyébként a vonalszinten leadott 
hangminőség javul, ha a Qualcomm 
APZ807 4 központi processzor 
terhelésén enyhítünk, például én 
mindig kikapcsolt wifi vevőegységgel 
használom csak walkman célokra 
nyilván, mert egyértelműen magasabb 
hangminőséggel jár így, ez az 
üzemeltetési állapot. 

A véleményemet az optimális hallgatási 
hangerő középpontjától (az adott 
felvétel hangerejénél ez 125, az 
elérhető maximális egyébként 160), a 
még jól értelmezhető halkabb (120), 
illetve a még nem zavaró, éppen a 
hallgatási határ legtetején, az erősebb 
(130) közölti tartományban fejteném 
ki. Azért, mert ha azt írom, ami ugyan 
igaz, hogy ennyi pénzért minden igényt 
kielégít és nem lehet belekötni, ha 
egy jó fülest csatlakoztatunk hozzá, 
az túlzottan fellengzős és általánosító 
hozzáállás lenne, pedig ezzel nagyjából 
mindent elmondanék róla ami 
lényeges. 

Egy kis hangzáskép elemzés csak 
ortodox hifistáknak: 

Lehet játszani vele, oly módon, hogy 
a halkabb kivezérléstől elindulva a 
zenei összteljesítmény, egy kifejezetten 
hangzáskép-helyes megszólalási 
móddal jelentkeLik, amiben az 
információ összeáll egy komplex zenei 
produktummá, de nem lép ki teljesen 
a tőle elkülöníthető térbő!. Viszont 
még ha nem is kapjuk meg a teljes 
háromdimenziós hatást, akkor is egy 
kellemes ellazulós elvonatkoztatása 
lehet a hangélményünk, a teljes 
zenei kibontakozásnak és a fülünkön 
keresztül az agy felfogóképességél 
sem terheli be túlságosan. Emelve 
a télen és a hangerőn, elkezdenek 
elkülönülni egymásl(íl a hangszerek, 
amik $ ejtetik egy körülöttük levő, 
még fnkább virtuálisnak nevezhető 
tér jeleniélét is. A hang dinamikája 
már nagyobb szeletet hasít ki 
agyunk felfogóképességébő l, ami 
miatt nehezebb elkalandozni, az 
elme által automatikusan generált 
állandóan bekapcsoló gondolatvilágba, 
de ha mégis megtörténik, a 
zene figyelemfelkel tő impulzusai 
folyamatosan bombáznak valamilyen 
érdekességgel a hangzásbeli 
koordinátarendszeren belül, amire a 
tudat átfokuszál, mert úgy értelmezi 
a hatásos előadást, mint amire 
jobban megéri figyelni. Ezután jönne 
az ideálisnak mondható hangszínt, 
amikor a fül hangrezgés átformáló 
képessége a leadott zenei teljesítmény 
függvényében, beteríti az agy 
felfogóképességének a hallásan 
keresztül való teljes sávszélességét. 
Úgy hallom ekkor van az, amikor a 
teljes zenei reprodukció, a maga valós 

hangzáshelyes megszólalásában és 
térélményével a rendelkezésre áll. 
így rendben is lenne, de ha tovább 
feszítjük a húrt a hangerő területén, 
rögtön feltűnik az a jelenség, hogy 
a zene elemeikedik a fizikai valóság 
ledegradáló kommercialitásától és 
kilép korlátai közül. Leginkább arra 
enged asszociálni, mintha a hallójárat 
transzformációját kiküszöbölve 
kezdene, közvetlenül a valóságot egy 
másik szinten demózva megjelenni 
a fejünkben. Ez rendkívül élvezetes, 
mert így érzeire soha semmi nem 
szólhat, annyira lenyűgöző a részletek 
kidolgozottsága, elkülönülése 
egymástól, a dinamika, a hangulat, 
egyszóval átjön egy olyan szi ntű zenei 
reprodukció, amiról nem is sejtettem 
azt, hogy a lemez, amiről átírtam az 
anyagot ilyen minőségben tartalmazza. 
Egy ideig bírható ez a hangerő, de 
hosszú távon kényelmetlen a viselése, 
ezért amikor olyanom van, egy ideig 
tolom ezt a szintet , aztán visszaállok 
az éppen akkor kellemesnek tűnő 
színvonalra1 mert nem szeretném, ha 
ez a fajta túlterhelés hosszú távon 
leszedálná a hallásomat Ezek a 
megállapítások természetesen egy 
elfogadható minőségúnek mondható 
forrásanyag esetén, ami ebben az 
esetben a CD lemez, tapasztalható. Ha 
valami digitális borzalommal romboljuk 
a felfogóképességünket, akkor 
nyilvánvalóan annak a tulajdonságai 
lesznek a meghatározóak a hallható 
teljesítményben, a saját szintjén. 

Ez a gondolatsor jellemzi ugyanakkor 
a Sennheiser IE80-as fülest is, ami 
véleményem szerint méltó partnere a 
hanghűség oltárán a 1 OOR-nek. Annyi 
érdekességet még róla, hogy van 
benne egy pici poli, amivel szabályozni 
lehet a mélyek intenzitását. Adnak 
hozzá egy halom, a hallójárathoz 
i ll eszthető memóriahab füldugót, ami 
elég je lentősen alkalmas a hangtónus 
befolyásolására, ezért javaslom, 
mindenkinek, aki ilyet vesz, játsszon 
el a lehetőségekkel, hogy megtalálja 
a számára leginkább megfelelőt. 
Ez a kényelem szempontjából sem 
utolsó, mert a pszichoakusztika által 
befolyásolt felfogóképességünk 
számára ennek a megléte, már fél siker 
a "jó" hanghoz vezető úton. 

Pioneer XOP 1 OOR 269900.- ft 
Sennheiser IE 80 89900.- ft 
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RELAXA 622S 
Mágneses készülék asztal, 
a nyugalom bázisa? I'W1 

Nekem, a rezgéscsillapítás területe 
valami olyasmi, mint a bikának a vörös 
posztól Kifejtem bővebben: Régóta 
küzdök már ezzel a témával és egyik 
gyakorlati alkalmazásának a területével, 
a készülék állványokkaL 

Először is, nem mondhatnám azt, hogy 
csillapítják a rezgéseket, hanem a 
gyakorlatban úgy tűnik, mintha inkább 
elhangolnák azokat! Miért mondom 
ezt? Mert a saját szerkezetükkel, 
anyaguknak rezgésszintú 
tulajdonságaival, részt vesznek az 
életterünket átjáró, - a zenehallgatók 
közellenségének számító, - szeizmikus 
zaj rezgéseinek a továbbításában. E 
fizikai tulajdonságuk miatt, a kantaktust 
nem alkalmasak megszakítani, az 
audio rendszereink egyes elemei 
és a rezgések fő közvetítője, a talaj 
között. A földből jövő szeizmikus 
rezgésekre rárakódhatnak még, az 
emberi tevékenység által generált és 
az építményeink által képviselt, saját 
anyagrezgések is. Nota bene, ez pedig, 
akárhogyan is szeretnénk, átjön a 
különböző ra finált ,,rezgéscsillapítási" 
megoldásokon, ha tetszik, ha nem. 

Végre itt van valami, ami esetében 
szemmelláthatóan nincs kantaktus az 
asztalka alsó és felső része között. A 
kis tüskék pedig, amiken a felső lap 
csúszkál a terhelésétól függóen, nem, 
vagy csak minimálisan közvetíthet 
bármit. 

Na, de miért nem hallani azt, hogy ez 
a "tüskés" megoldás rezgéstanilag 
pontosan miként viselkedik? Mert 
itt jön be a képbe, a két neodímium 
mágnes közötti aktív kölcsönhatás. 

(úgy van megalkotva az asztalka, hogy 
a mágneses tér, a két, ellenpólusaival 
szembefordított mágnes közötti 
térben legyen, ezért az asztalka 
felső lapjára ráhelyezett elektromos 
szerkezetet, ez a megoldás műszakilag 
nem befolyásolja.) Ugyanakkor, 
véleményem szerint a mágneses 
kölcsönhatás eredője az lesz, hogy 
az alsó, 11rázópadon" levő mágnes, 
ebből a zavarból valamit azért eljuttat 
a felsőhöz, megtetézve azt, az általuk 
gerjesztett mágneses tér rezgésszintű 
kihatásávaL Ez a megoldás, mivel 
egyenlőre mindössze az elméletet 
fejtegetem, ezért had fogalmazzak 
árnyaltan, valamelyest csökkentheti 
a kapott hang jel/zaj arányát, amibe 
az ilyen apróságok, mint a pozicionáló 
tüske esetleges visszahatása a hangra, 
egyszerűen elvész. 

A próbáról: többlépcsős tesztet 
terveztem. A Relaxa asztalka, első 
körben a lehallgató szobát borító 
szőnyeggel, majd a kedvenc keményfa 
állványommal fog megmérkőzni. 
Végül, a saját fejlesztésű, az audio 
rendszerem, rezgésszinten "ali in" 
elcsatolását szolgáló állványokkaL 

Egyszerű telepíthetósége miatt, a 
Tascam DA-300 0 digitális magnó, 
mint forráskészülék volt a szenvedő 
fél, aminek egyikről a másikra kellett 
költöznie. A Mark Levinson ML-3 205 
és ML-334-es elő/végfok páros pedig, 
a közvetítő elem volt az Avaion 
hangfalak és őközötte. 

A tesztelés érdekében kreált 
zenehallgatási lehetőség során 
(amint nálam ez mindig elsődleges 

szempon t), választhattam a felsorolt 
két zavaró körülmény, azaz a szőnyeg 
és a faállvány között, vagy a Relaxa 
mindenképpen nyugtatóan ható 
beavatkozása között. (Nyilván, nem 
véletlenül kapta ezt a nevet). 

Tökéletes nem volt, de ha a másik 
oldalról nézem, akkor mellette, a 
"talajmenti kiszerelés" és a fa állvány 
is radikálisan élvezhetetlennek 
bizonyult. Mindegy milyen zenével 
próbálkoztam, a markáns különbség 
megmaradt. Zavaros, sziszegős, 
tonálisan elhangolt, azaz magasba 
húzó, sávhatárolt és szűkösebb tér 
jellemezte a nem elcsatolt változatokat, 
a Relaxához képest. 

Első blikkre az a megállapítás tűnik 
helyénvalónak, hogy egy jó alternatíva 
lehet a hallgathatóság felé vezető 
úton. Érdemes kipróbálni és úgy 
hozzáigazítani a rátett portékát, hogy 
az lehetőleg ne legyen 22 kg-nál több, 
mert hivatalosan annyi a teherbírása. 

Azért is örültem, hogy idekerült ez az 
érdekesség, mert már régóta szereltem 
volna összevetni a saját állvány 
rendszeremmeL Előre jelzem, hogy 
egyelőre kereskedelmi forgalomba 
biztosan nem kerül. Ezért szó sincs 
arról a helyzetról, amikor a gazdának 
érdekében állna, hogy "hizlalja a saját 
diszn aj át". 

Röviden annyit érdemes tudni róla 
egyszerűen megfogalmazva, hogy 
az állvány kerete és a polcrendszere 
közölt van egy olyan elcsatolás, ami 
nem engedi át a környezeti rezgéseket 
és evvel a megoldással a ráhelyezett 
technika nyugalomba kerül. 
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Itt érdemesnek tartom megemlíteni 
azt a gyakorlatot, amit a tesztszerű 
meghallgatásoknál alkalmazok, a 
különböző készülékek installációja 
során. Három állvány teljesít 

szolgálatot. Az első, csak a hálózati 
részt függetleníti a környezeti 
rezgésektől, két elosztónak adva helyet 
(réz és arany). A táp és az összekötő 
kábelek mind úgy vannak elhelyezve, 
hogy nem érnek hozzá a talajhoz és 
az állvány keretrendszeréhez sehol 
sem, erre mindig gondosan ügyelek. 
A hangfalak, közvetlenül a szőnyegen 
állnak a gyári tüskéiken (a hangfal alján 

van a reflexnyílás, ezért kell egy légrés 
alul) . Rezgésszinten, a talajtól direkt 
elcsatolás mentesen vannak installálva. 
A hangfalkábelek viszont, az állványok 
által elcsatolt közegből csatlakoznak 

be úgy, hogy az erősítő és a hangfalak 
közölt nem érintkeznek semmi 
mássaL Ez a megoldás azért bizonyult 
hasznosnak, mert így egy, a környezeti 
hatások által javarészt zavarmentes jel 
érkezik meg a hangfalakhoz (sajnos a 
térben terjedő hanghullámoktól, ebben 
az esetben nem tekinthetünk el) és 
annak a környezetére kifejtett hatása, 
a lehető legteljesebb spektrumú. így 

nagymértékben el tudja nyomni az 
idegen rezgéseket, amik a talajból és 
nem a zenéből áradnak. Emellett pedig, 
az audio rendszer nem szed és erősít 
fel olyan zavarjel eket, amik nem a 
belső tulajdonságainak felelnek meg, 
hanem attól idegen forrású hangoknak 
minősülnek. Mint például, a szeizmikus 
rezgések által képviselt zaj. 

Na igen, itt már egyértelműen hallható 
az, hogy még ennek, az igen innovatív 
megoldással operáló Relaxa asztaikának 
is megvannak a maga korlátai. De ez 
tényleg csak akkor szembetűnő (vagy 
fülbe), hogyha a nyugalmat egy még 
fokozottabban megvalósító megoldással 
hasonlítjuk össze. A rezgéscsillapításban 
folyó harcban, ez a megoldás egy jó 
alternatíva lehet, érdemes kipróbálni, 
mert ha illeszkedik, mázlink van és 
egyelőre nem találkoztam ennél 
a megoldásnál jobb lehetséges 
alternatívával, az anyagban terjedő 
környezeti zajoktól való eltávolodásra, 
vagy függetlenedésre. 

Gondolom, mindenkit érdekel az, hogy 
végül ismilyen különbségek voltak 
hallhatóak a két "alternatív" megoldás, 
a saját állványom, illetve a mágneses 
asztalka között. Hasonló, mint a 
Relaxa és a föld, illetve a fa állvány 
esetében, csak most nem a mágneses 
megoldásnak állt a zászló. 

A jelenséget úgy tudnám megragadni, 
hogy minél nagyobb a nyugalom 
a rendszer alapjaiban, annál jobb a 
kapott hang jel/zaj aránya. Növekszik 
a felbontás, a felharmonikusok 
jelenléte, javul a térérzet és az egész 
produkció a forrás közvetlenségének 
hatékonyabb érzékelése felé tolódik 
el. A torzítás, színezettség csökken, 
a zene könnyebben értelmezhető, 
befogadható, emiatt pihentelőbb a 
hallgatása. 

Forgalmazó: lmpressivia Kft 
Ajánlott fogyasztói ár: 677 Euro 
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/ ... 

Horn Distribution -semutatjuk 

A hazai, audio termékekkel foglalkozó 
cégeket bemutató sorozatunkban most 
a Horn Distribution-ról írunk. Kubik Zsolt 
kereskedelmi igazgatóval találkoztunk 
a cég bemutatótermében, a Denon 
Márkaboltban, ahol bemutatta nekünk a 
céget és mesélt a hifi hőskoráról is. 

A Horn Distribution (HU) Kft. 2009 
óta van jelen a magyar piacon. 
Anyacégünk, a Horn Distribution S.A. 
1991-ben alakult Lengyelországban, 
minőségi, prémium audio és video 
termékek forgalmazására - melyet a 
lelkesedés és a kiváló hangminőségű 
zene iránti szeretet vezérelt. Az ő 
szemléletükkel és stabi l hátterükkel 
működünk Magyarországon, kihasználva 
az anyacég erős pozícióját az európai 
piacon. A csak kis hazánkban működó 
cégekhez képest, igy sokkal nagyobb 
raktárkészletei és stabilabb termék 
elérhetóséget tudunk biztosítani a 
partnereink és a vásárlóink számára. 

A Horn Distribution-nak van 
leányvállalata még Svájcban, 
Csehországban és Litvániában is. A 
cég nagy méretének köszönhetóen, 
számos versenyképes ajánlatot kap a 
beszállítóitól is, melyeket továbbítva a 
vásárlóink felé, sokszor igen jó árakkal 
tudunk előállni, illetve lekövetjük a 

más nyugat-európai piacokon érvényes 
ajánlatokat is. 

A magyar piacon - hasonlóan a 
lengyelhez - számos prémium home 
audio márkát képviselünk, a teljesség 
igénye nélkül megemlíteném a 
legismertebbeket: Denon, Marantz, 
DALl, Focal, Canton, NAIM, Polk 
Audio, Wharfedale, Q Acoustics, QED. 
(Autóhifivel is foglalkozik a cég, 
ott is két ismert audiofil minóségű 
márkát forgalmazunk: az Alpine-t és 
a Focal -t.) Ezek a világmárkák adják a 
választékunk gerincét és a forgalmunk 
oroszlánrészét is. 

A cég fő tevékenysége a 
nagykereskedés, így az általunk 
forgalmazott audio termékek 
megtalálhatóak az ország minden 
pontján, ahol a szakképzett 
kiskereskedő partnereinknél meg 
lehet hallgatni, ki lehet próbálni, 
illetve meg is lehet vásárolni azokat. 
Annak érdekében, hogy az általunk 
forgalmazott márkáknak megfelelő 
szakmai és marketing hátteret 
biztosítsunk, illetve az országban 
azok legszélesebb választékát is meg 
tudjuk mutatni az audio rajongók 
számára, 2013-ban megnyitottuk a 
DENON márkaboltot, mint cégünk 

bemutatótermét a budapesti Allee 
bevásárló központban (itt találkoztunk 
beszélgetésünk alkalmával is). 

A Oenon Márkabolt (Denon Store) 
cégünk kiskereskedelmi hálózatának 
a budapesti pontja. S zárnos De non 
Store üzletünk van Lengyelországban, 
emellett van boltunk Litvániában 
(Vilnius) és Csehországban (Prága) 
is. A koncepció mindenhol hasonló: 
a bevásárlóközpontok forgalmába 
becsempészni egy kis audio kultúrát, 
ami nem kis kihívás a mai rohanó 
világban. Oe mi hisszük, hogy az 
új, fiatal generációk számára ez 
egy megfele lő hely arra, hogy 
találkozhassanak a manapság divatos, 
de azért minóségi fejhallgatókkal, 
bluetooth hangszórókkal, illetve ezekról 
továbblépve a w1fi hálózatos audio 
eszközökkel, illetve hangprojektorokkal 
is. A következő Iépcsót pedig a hifisták 
számára kötelező hifi és házimozi 
komponensek jelentik. Manapság szinte 
az összes elektronikai márka támogatja 
a zenehallgatás új formátumát, a 
hálózati zenelejátszás lehetőségéL 
Ebben az elektronikáink, a Denon, 
Marantz és a Naim is azélen járnak. 
Aki csak egy olyan mini hifi rendszert 
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keres, amin FM rádiót, CD lemezt, vagy 
internet rádiót, illetve online streameit 
zenét (Spotify, Deezer, vagy Tidal) 
szeretne hallgatni, emellett szeretné 

azt, hogy a készülékén még a TV fm o zi 
hangját is kihangosítsa a lehető legjobb 
minőségben, akkor nálunk a legjobb 
helyen jár. 

Emellett számos lehetőséget tudunk 
mutatni a modern, okostelefonról 
vezérelhető, az okosotthonok világát 
megidéző multiroom (több zónás) 
audio rendszerek kiépítésére, de 
természetesen a hagyományos hifi és 
high end rajongók számára is vannak 
rendszereink, melyeket meg is lehet 
hallgatni a bolt behaligaló demó 
szobájában. Szóval ami az audióval, a 
zenehallgatással kapcsolatosan szóba 
kerülhet, azt nálunk mind ki lehet 
próbálni itt a Denon Márkaboltban. 
Csapatunk szakképzett kollégákból 
áll, akik szaktanácsot tudnak adni a 
vásárlók számára, illetve szívesen meg 
is tervezik az otthoni hangrendszereket 
az egyéni igények szeríni - átsegítve a 
vásárlókat az audio rendszerek sokrétű 
buktatóin. 

Ezután még elbeszélgettünk Zsolttal 
azokról az időkről is, amikor a Hifi 
Magazin a virágzását élte. Már a 
kilencvenes évek legeleje óta audio 
termékek értékesítésével foglalkozik, 
így ő is felidézett néhány, mai szemmel 
érdekes történetet a hifi hőskorábóL 

" Emlékszem, amikor elkezdtem hifi 
termékekkel foglalkozni, akkor az 
ország talán egyetlen demó szabájával 

rendelkező hifi szaküzletében 
dolgoztam. Akkor ébredezett a 
hifi kultúra Magyarországon. A 
hiánygazdaságból - az Orion, Videoton 

és Unitra egyeduralom utáni korszak 
kezdetén - elkezdtek beáramlani 
az akkor csodaszámba menő 
"nyugati" audio márkák. Mi pont 
ezeket importáltuk és értékesítettük. 
Naphosszat demóztuk a termékeket, 
a vásárlók egymásnak adták a demó 
szobánk kilincsét. 

Volt is néhány sláger termék. 
Emlékszem az egyik polc hangsugárzó 
modell olyan népszerű volt és annyira 
betalált a magyar piacon, hogy abból 
nem tudtunk eleget hozni. Mikor 
megérkezett egy-egy szállítmány akkor 
a vásárlók már gyülekeztek a boltban, 
hogy nehogy lemaradjanak róla. Még a 
teherautó lepakolásában is segítettek 

néhányan, hogy gyorsabban végezzünk 
és mielőbb vihessék haza a hiánycikk 
álom hangfalukat Olyan is előfordult, 
hogy a teherautó számára nem tudtunk 
foglalni parkolóhel yet, a sofőr 3-4 kör 
után feladva megállt az utca közepén 
(egyirányú utca a Nagykörútra) és 
a forgaimat blokkolva rakodtuk le a 
szállítmány! - szintén a vásárlók is 
beszálltak. Még a rádió is bemondta az 
esetet a közlekedési hírekben. Talán a 
nagyobb létszámunknak köszönhetően 
nem vertek meg az autósok minket 
akkor ... 

Marantz PM8006 erősítő és N08006 
hálózati zenelejátszó CO és DAC 

Hosszú várólisták voltakszámos 
modellre, így mindenki résen volt, 
nehogy lemaradjon és várni kelljen 
még a következő hangfal szállítmányig. 
Végül persze előbb-utóbb mindenki 
megkapta amire várt. Ma is vannak 
természetesen népszerű modellek és 
lelkes vásárlók, de a kereskedelem 
talán már egy kicsit rendezettebbül 
működik azóta. 

Emlékszem, amikor megjelentek 
az első Denon és Marantz Dolby 
Surround erősítők. Ez volt a házimozi 
születésének az ideje Akkor még 
a sztereó VHS videómagnó volt a 
műsorforrás és hihetetlennek tűnt a 
sokcsatornás hanganyag elrejtése és 
dekódolása a kazettáról. Rögtön meg 
is osztotta ez az audio rajongókat 
két nagy táborra: a zenerajongó és 
csak sztereó készülékeket elfogadó 
hifi rajongókra és az 5.1-es otthoni 
moziszobákat tervezgető, fi lmgyűjtő 

mozirajongókra. Azt hiszem, hogy ez a 
mai napig így is maradt, de az akkori 
éles elhatárolódás mára már nem ilyen 
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észrevehető. Nyilván ez köszönhető 
a mai készülékek sokoldalúságának 
is. Számos sztereó erősítőn van már 
csatlakozási lehetőség a TV-hez, illetve 
talán pont a Denon és a Marantz gyárt 
olyan a házimozi erősítőket, melyek 
a legjobb kompromisszumot nyújtják 
a zenekedvelő mozirajongók számára 

is. Az köztudott, hogy egy házimozi 
receiver - a beltartalom, a csatlakozók, 
a különféle mozi panelek és dekóderek 
miatt - már csak a költségvetési oldal 
felől közelítve sem lehet képes egy 
hasonló árkalegóriás sztereó erősítő 
hangminőségére zenehallgatáskor. De 
azért jó komromisszumok szerencsére 

Marantz PM6006- sajtóközlemény 

PM6006 és CD6006: a Marantz tovább 
finomítja a díjnyertes sztereó duót 
Eindhoven, 2016. május 19.- a 
Marantz, mint a fejlett technológiák 
világszerte vezető cége, mindíg is 
törekedett arra, hogy közvetítse a 
zenészek valódi érzelmeit, olyan hűen 
reprodukálva a zenéjüket amennyire 
csak lehet - úgy, mint ahogy azt 
eredetileg eljátszották. Követve ezt a 
hagyományt, a Marantz folyamatosan 
frissíti a sztereó készülékei!. Ma a cég 
bejelentette az új PM6006 integrált 
erősítót és a CD6006 CD-lejátszót, 
melyek a híres elődeiket követik a 
sorban. A további finomított Marantz 
hanggal a cég ismét új mércét állított 
fel a középkategóriában az igényes 
zene szerelmesei számára. 
A PM6006 digitális bemenettel 
rendelkező integrált erősítő a 
többszörösen díjnyertes PM6005 
továbbfejlesztett utódja. A Marantz 
megőrizte az előerősítő és a 
teljesítmény-erősítő részeket, melyeket 
kizárólag diszkrét komponensek 
jellemeznek- nincs egy IC sem a jel 
útjában. A PM6006-ban korszerűsítették 
a csúcs áram erősítő fokozatot, 

amely lehelóvé teszi, hogy a hang 
sokkal részletgazdagabb legyen, ami 
magasabb fokú hang tisztaságban 
nyilvánul meg. A Current Feedback 
erősítő technológia biztosítja a 
nagy sávszélességű és a nagy 
sebességű hangvisszaadást A Toraid 
transzformátorral a PM6006 egy 
hatalmas energia tartalékot biztosít, 
így tökéletes könnyedséggel képes 
meghajtani a magas energia igényű 
hangsugárzókat is. Végezetül, az egyedi 
HDAM modulok gondoskodnak az 
erőteljes, dinamikus és részletgazdag, 
eredeti Marantz hangminőségről. 
Nézve az erősítő hátoldalát, ez a 
remek integrált erősítő közvetlenül 
csatlakoztatható a digitális források 
széles választékához és a kiváló 
24bit/192 kHz-es nagy áramú CS4398 
DAC biztosítja a hihetetlenül magas 
szintű audio élvezetet az új média 
forrásokhoz. Továbbá, a készülék 
tartalmaz 2 optikai és 1 koaxiális 
digitális bemenetet (1 további optikai 
bemenet az előd PM6005-höz képest) . 
Emellett az egész digitális rész teljesen 
árnyékolt egy extra fémház által, így 
biztositva azt, hogy a digitális szakaszra 

léteznek. Mint ahogy a Ieihasznáiók 
körében is elvárás az, hogy a sztereó 
készülék ugyanúgy kiszolgálja a mozi 
filmek hangzását, illetve a házimozi 
erősítővel is sokan szerelnének zenét 
hallgatni. Szerencsére a forgalmazott 
márkáinkezeket az elvárásokat 
teljesítik." 

www.horndistribution.hu 
www.d en on markab olt. hu 

ne legyen hatással az analóg jel. És 
persze az összes eredeti funkció is 
elérhető - mint például az öt vonal 
szintű audio bemenet (beleértve 
a phono bemenetet is), két pár 
aranyozott hangsugárzó csatlakozó 
a kényelmes bi-kábelezéshez és egy 
távvezérlő - még mind jelen vannak. 
Röviden, az új PM6006 egy új csillag, 
kiváló génekkel. 
Az új CD6006 egy finomhangolt verzió, 
még több speciálisan kiválasztott 
alkatrésszel és az új elrendezésű 
áramkörrel - összehasonlítva az előd 
CD6005-tel, amely elnyerte a brit What 
HiFi magazin " Legjobb CD-lejátszó 
f 500 alatt" díját. A Marant z mérnökök 
merevebb lábakat adtak a készülékhez, 
hogy még jobban felszámolják 
a rezgéseket. Egy túlméretezett 
tápegység táplálja a lejátszó digitális 
és az analóg áramköreit, kiváló 
minőségű CS4398 DAC alakítja át 
a digitális jeleket analógra, majd a 
jel az aranyozott RCA kimenetre jut 
a Marantz saját kis jelerősítője, a 
HDAM- SA2 által. Ezen túlmenően 
ugyanaz a távvezérlőj e, mint ami 
PM6006-ot is vezérli. összességében 
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a CD6006 találkozik a zenekedvelők 
igényeivel, akik nem akarnak mást, 
mint a legjobb minőséget vonzó áron. 
Az iPod digitális csatlakozás szintén 
tökéletes megoldást kínál a hordozható 
zene szerelmesei számára. Még egy 
dolog: a CD6006 tartalmaz egy újonnan 
kifejlesztett, összetett fejhallgató 
erősítót - fejhallgató erősítő szint 
(Gain) beállítással - így támogatja a 
fejhallgatók széles választékát. 
Az új PM6006 és CD6006 júniustól 
lesz elérhető fekete, vagy ezüst
aranyszínekben a Marantz 
sza kkereskedésekben. 

PM6006 integrált erősítő - Főbb 
jellemzők 

• Integrált Current Feedback erősítő 2x 
45W l 8 ohm rms 

· Széles sávszélességű hang és elég erő 
a közepes méretű szobákhoz 

• További hang tuning, gondosan 
válogatott alkatrészek 

• Egyedi Marantz zenei élmény 
• Digitális bemenetek (2x optikai l lx 
koaxiális) 

• Kiterjesztett kapcsolat és High 
Resalulion Audio támogatás (192kHz 
/24 bit PCM) 

• Kiváló minőségű DAC CS4398 és 
Marantz HDAM SA2 

• A legjobb hangminőség a digitális 
bemeneli jelről 

• Teljesen árnyékolt DAC egység; réz 
csavarok; merev lábak 

• Az interferenciák kiküszöbölése a 
hangzás tisztasága érdekében 

• Aranyozott bemenetek l kimenetek, 
beleértve a Phono (MM) bemenetet is 

• A legjobb kapcsolat a külső 
forrásokhoz 

• Marantz szabadalmaztatott HDAM
SA3 áramkörök 

• Szélesebb dinamikatartomány 
alacsonyabb torzítással a 
végfokozaton 

• Toraid transzformátor és magas 
minőségű egyedi alkatrészek 

• Magasabb teljesítmény kisebb 
interferenciával 

• Kiváló minőségű hangsugárzó
kivezetések (A/B átkapcsolható) 

• jobb kapcsolat a hangsugárzókhoz 
• Kapható fekete vagy ezüst-arany 
színekben 

• Tökéletesen illeszkedik CD6006 CD 
lejátszóhoz és az NA6005 hálózati 
audio lejátszóhoz 

C06006 CD lejátszó - Főbb jellemzők 
• CD, CD-R/RW lejátszás, előlapi USB 
bemenet "Made for iPhone/iPod" 
tanúsítvánnyal 

• Sokoldalú lejátsz á si lehetőségek, 
beleértve iDevice közvetlen 
kapcsolatot is 

• Támogatás: WAV, MP3, AAC, WMA 
fájlok lejátszása az USB-n keresztül 

• A legnépszerűbb digitális médiafájlok 
lejátszása 

• További hang tuning, gondosan 
válogatott alkatrészek 

• Egyedi Marantz zenei élmény 
• Kiváló minőségű 192 kHz/24 bit D/A 
konverzió (CS4398) és pontos rendszer 
Cl o ck 

• A legjobb hangminőség CD-ről és a 
digitális médiafájlokról 

• Marantz szabadalmaztatott HDAM-SA2 
áramkörök 

· Szélesebb dinamikatartomány 
alacsonyabb torzítással a végfokozaton 

• Teljesen diszkrét fejhallgató erősítő 
HDAM-SA2-vel és Gain Control 

• Kiváló minőségű hang akár igényes 
fejhallgatókhoz is 

• Dupla rétegű fenéklemez és merev 
lábak 

• Az interferenciák kiküszöbölése a 
hangzás tisztasága érdekében 
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• Aranyozott L/R és koax kimenet 
• A legjobb kapcsolat az erősítőhöz 
• Rendszer táwezérlő a CO
Iejátszóhoz, az erősítőhöz és a hálózati 
lejátszóhoz 

· Teljesen egyszerű használat 
• Kapható fekete vagy ezüst-arany 
színekben 

• Tökéletesen illeszkedik PM6006 
erősítőhöz és az NA6005 hálózati 
audio lejátszóhoz 

A Marantz-ról: 
A Marantz a D+M Group egyik tagja. 
A társaság gyökerei VIsszavezetnek 
az első mono LP-k korá1g, amikor 
a New York-i Saul Bernard Marantz 
elégedetlen volt a rendelkezésre 
álló eszközökkel, melyekkelle 
tudta játszani a dédelgetett bakelit 
lemez gyújteményéL Igy elkezdte 
saját erősítőit építeni, melyek egyre 
népszerűbbek lettek, majd Saul 
nemsokára, 1953-ban hivatalosan is 

megalapította a Marantz céget. A cég 
hitvallása - ugyanúgy, mint napjainkban 
is - a minőség és az innováció volt. 
A Marantz több, mint 60 éve fejleszti 
egyedülálló technológiáit, így termékei 
mérföldkőnek számítanak a hi-fi és 
otthoni szórakoztató elektronikai piacon. 
Termékei fejlesztésében nagyon fontos 
szerepet játszanak a fáradhatatlan 
mérnökök kiterjedt Kutatási és 
Fejlesztési programjai. Ez az audio- és 
video termékek iránti elkötelezettség 
és hitvallás biztosítja minden Marantz 
termék kimagasló minőségét, amely a 
kiváló teljesítménnyel párosul. További 
információ a márkáról a www.marantz. 
eu oldalon található. 

A D+M Group-ról: 
A D+M Group egy globális cégcsoport, 
amely az egész világra kiterjedő 
management-tel és disztribúciós 
platformmal rendelkezik a 
prémium konzumer, az automotiv, 
a professzionális audio és video 

~~====== 

üzletágakban, olyan márkákkal, 
mint a Oenon', MarantzD, Boston 
Acoustics 'l. Technológiáik javítják 
bármely audio és vizuális élmény 
minőségét. Minden termék és 
márkanéva védjegyszimbólummal 
az a védjegye, vagy a bejegyzett 
védjegye a D+M Group-nak, vagy 
az egyik leányvállalatának. További 
információkért keresse fel a www. 
dmglobal.com weboldalt 
Marantz 
Division of D&M Europe B. V. 
Beemdstraat 11 5653 MA Eindhoven 
www.marantz.eu 
Kapcsolat: Kubik Zsol t 
Horn Distnbution (HU) Kft. 
1191 Budapest, Ady Endre út 28. 
Hungary 
Phone: +36-1-347-0020 
Fax: +36-1-347-0021 
Mobile: +36-30-756-2440 
email: zsolt.kubik@horn.eu 
web: www.horndistribution.hu 

Ugyanakkor hat hónapot vártam egy konyhapolcra .... 
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Péntek délután átvettern a Nad erősítót 
és ilyenkor már valahol belül kezdem 
érezni a kínálkozó lehetőség vonzását, 
amikor végre ezt is meghallgathatom. 
Cipelés közben, az úton hosszan 
elkísér a bizalom és a baráti jó 
érzés, amivel körülvéve kiléptem a 
Hifi Barlang ajtaján. Szerelném ezt 
méltón megszolgálni, ezért igyekezni 
fogok leásni a lehetőségek mélyére 
és remélem, teljes egészében 
feltérképezhetem az erősítő!, azaz 
mindazt, amit az együtt töltött idő 
alatt felfed magából nekem. A doboza 
nagyobb, de főleg nehezebbek így 
együtt, mint képzeltem. Olyan tíz 
kiló körülire saccolom a súlyt, ami 
azért egy kicsit megdolgoztat Már 
várja egy előkészített üres polc, 
s tudom, hogy jól fog illeszkedni 
abba a közegbe. A Tascam DA-3000 
master felvevő és lejátszó lesz a 
társa forráskészülékként, a hangfal 
pedig, amit meghajt, a csúcsmodell 
Pioneer S 81-K modell. Amiben a 
gyártóhoz tartozó, stabilan high-end 
kategóriába sorolt, TAD hangsugárzó 
technológiáját már alkalmazta. (Ez 
-úgy vélem, - hasonlóan eladás 
és presztízsnövelő PR szöveg, mint 
ennél a Nadnál a BEE jelölés, azaz 
Björn Eric Edvardsen a tervezőmérnök 

monogrammja, ami igéri, hogy az M3 
csúcsmodell egyes úttörő megoldásait 
és annak áldásos hatását erre a 
kedvezőbb ár/érték arányú készülékre 
is átvezették.) óvatosan nyúlok a 
témához, ezért a hozzáadott táp és az 
ehhez passzoló interconnect kábellel 
hozom összeköttetésbe a rendszert. 
Az egyszerű és mindenki számára 
magától értetődő illesztési móddal úgy 
gondolom, lehetőségem lesz a gyár 
ajánlását kipróbálni. Mindenképpen 
így szereltem volna kezdeni, pedig 
biztos vagyok benne, hogy az erősítő 
felfedezése közben ezzel még csak a 
felszínt kapargatom. 

Ahogy üzembe helyezem, a klasszikus 
Nad design hagyományait képviselő 
előlapján látszik, hogy a direct 
állás már eleve be van kapcsolva, 
a hangszínszabályzás és a balansz 
állítás kiküszöbölésére. A CD feliratos 
bemenetre csatlakazok az összekötő 
kábellel, míg a hangfalakét az A 
terminálra kötöm be. Úgy tudom, 
már van a készülékben elég üzemidő 
ahhoz, hogy a bejáratásától most 
eltekinthessek. jöhetnek a tesztre, 
az STS Digital referencia felvételei. 
Először a Kraftwerk Aero Dynamic 
feszül neki a dobhártyámnak, majd 
jöhet a többi kiválasztott zene is. Hans 
Theessinktől, a blues egyik élvonalbeli 
képviselőjétől a Missing You érkezik, 
majd a Ramrnstein- Los zúzós riffjeivel 
találom magamat szembe. A széleskörű 
megmérettelés miatt választottam 
Christian McBride- Night Train című 
számát, és a nekem nagyon kedves 
női vokált képviselő Ailein Duinn - Dan 
Ar Braz elnevezésű felvétele is szintén 
felcsendült Ezek a zeneszámok voltak 
az általános mércék, melyekhez 

minduntalan visszatértem az erősítő 
kihallgatása közben. 

I dővel teret nyert bennem az a 
felismerés, hogy ennek a Nadnak 
van egy nagyon kellemes zenei 
alapkaraktere, amire a produkció 
"ráül", ami rányomta a bélyegét az 
egész zenehallgatásra. Mivel ettől 
nem tért el, akármit is csináltam vele 
(pedig később alaposan "kiforgattam' 
önmagából"), azt feltételezem, hogy 
akad a felépítésében valamilyen trükk, 
ami ezt a hatást kiváltja és fenntartja. 

Az első, ami hangilag (is) rögtön 
feltűnt, az a hálózatibetáp kábel 
készülék aljzatának a fordított fázisú 
bekölése a panelre. (A szabványos 
bekötés a következő: ha magunk felé 
fordítjuk a hárompólusú tápkábel végén 
elhelyezkedő csatlakozó!, akkor a 
fázisnak a "házikót" formázó csatlakozó 
jobb oldalán kell megjelennie. Ennek 
megfelelően a készülékeken a fázis a 
baloldalra kerül. Ekkor számíthatunk 
arra, hogy a csatlakoztatott elektronikai 
berendezésünk az ideális működési 
komfortzónájában dolgozik, és ekkor 
tudja magát a képességei legmagasabb 
szintjén kifutni. Fordított bekötés 
esetén, a hangzás térbeli és Ionális 
beszűkülését kapjuk, a teljes hangsávon 
belül pedig torzításokat okoz és hosszú 
távú hallgatása fárasztó lehet.) 

A Nadot, ezért fordított fázisállású 
tápkábellel kötöttem be. De inkább ott 
legyen a fordítás, mert az viszonylag 
hamar, elfogadhatóan átjáródik az 
új irányba. Ezután nem volt rögtön 
érdemes azzal foglalkozni, hogy 
próbálgassam az erősítő képességeit, 
amit például a különböző bemeneteken 
tud, mert biztos voltam abban, hogy 
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ezzel az installációval még úgysem 
hallanám meg. 

Ettől függetlenül folyamatosan hozta 
az érzelmes, hangulatos alapot, 
amire a zene ráépült, amiről az előbb 
már említést tettem. Feltételezem, 
a törekvésük amiért felruházták az 
erősítőt, egy ilyen jelleggel azért lehet, 
hogy a nem szakértők is, mindenféle 
komolyabb installáció nélkül is 
kaphassanak egy hallgatható zenei 
produkciót, ami kellemesnek mondható . 

• l 

Hogy ez nem hangzáshelyes, azt talán 
egy átlag felhasználó nem annyira veszi 
észre. Ha mégis, akkor tehet ellene, 
hogy valamelyest jobb legyen, - mert 
tapasztalatom szerint az erősítő képes 
rá, - csak éppen némi munkába és 
kísérletezésbe kerül. 

A befogadó közeg általános 
színvonalához méltó és az általam 
szerelett (réz) kábelszettre váltottam, 
a táp és az összekötők esetében is. 
De mégsem lélegzett fel az erősítő, 

nagyjából ugyanazt az általános, 
hallgatható hangot hozta. Mi lesz így? 
-kérdeztem magamtól! 

Szerettem volna, hogy jó legyen, 
s bár lehet, hogy ez a szint egy 
háttérzenéléshez akár már megfelelő 
is lehetett volna, de most, így szemtől 
szembe, valahogyan még messze nem! 

Kiszereltem a high-end láncomból 
az "arany" kábeleket- amik miatt 
kénytelen vagyok huszonöt éves 
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autóval járni, mert vagy ez, vagy az 
fér bele a költségvetésem be,- és 
mindent átkötöttem Változás azonban 
alig volt hallható ... A zenehallgatásba 
bekapcsolódó barát kínjaimat látva, 
részvéttel ült mellém. Nyugalmát 
nem törte meg a hallott színvonal, 
és spontán gyakorlati reakciója a 
hangminőségre, az álcsatlakozás lett, a 
B hangfalterminálra. Ez, hogy jött neki? 
Passz' De megoldotta a problémái' 
A kellemes alaptónus a hangban 
megmaradt, de végre kibontakozhatott 
az egész zenei információ! Kezdtem 
hallani a részleteket, ezért tudtam, 
most már jobban feltérképezhetem az 
erősítő t. 

A Disc/Mdc analóg vonalszintű bejárat a 
volt ebben az esetben partner a 
legmagasabb szintű jelközlésre a 
hét bemenet közül, ezért ennél 
maradtam. Az erősítőn van két hangerő 
szabályozott kimenet, amiből az 
egyik átkötéssei fordul át a Main ln 
bemenetre. Ekkor az erősítő!, csak 
végfokként, az előerősítő részről 
leválasztva is használhatjuk. Ezek a 
"valamilyen" fémből készült átkötések, 
amik vezetési képességél leginkább 
a jelszeparátor tulajdonsággal 
jellemezhetném Eddig minden esetben, 
amikor ezekkel találkoztam, - a hang 
koporsójába vert szegek voltak. Ezeket 
illik helyettesíteni' jelen esetben két 
rövid RCA összekötő kábel megoldotta a 
problémái, s így ez a kapcsolódási pont 
is szinergiába került a többivel. 

Miután a hosszan tartó kutatás 
felszínre hozta az erősítő eredendő 
tulajdonságait, visszatértem a 
kábelezéssel az előző, már beváll 
optimális illesztési állapothoz. Mivel 

pedig nem éreztem már rejtett 
tartalékot az erősítőben, ami még 
felszínre kerülhetne, belevágtam 
véleményem felépítésébe, az elhangzó 
zenék segítségéveL 

összefoglalva: mindegyik előadó 
jellemzően egy hangulatos, érzelmekkel 
teli, már-már áhítatos megszólalás 
irányába kereste azt hatást, amellyel 
biztos volt benne, hogy a hallgatóját, 
-jelen esetben engem, - levesz a 
lábamróL Az erősítőből teret nyerő 
nyugalom arról tett bizonyságot, hogy 
tisztában van azzal a képességével, 
ami a legjobbaknak a sajátja, éspedig, 
hogy van stílusa! A próbált blues és 
a jazz műfajok számára, a jazz at the 
Pawnshop óta tudom, milyen jól áll 
nekik a füstös bár feeling. Most is 
idevarázsolta ezt a közeget a szobámba. 
Minden erőltetés nélkül, könnyen bele 
tudtam élni magam a miliőbe. De a 
nehezebben leképezhető műfajokat, -
mint az elektronikus, vagy a pop és a 
rock, - szintén a zen nyugalma hatotta 
át. De ez nem azt jelenti, hogy nem 
izgalmas, vagy, hogy nem elég virtuóz 
a hang, hanem, inkább azt, hogy az 
összes műfaj hosszan hallgatható' 
Minden, ami felkerült a zenei palettára, 
megerősített abban, hogy egy kivételes 
művésszel kerültem kapcsolatba.Sok 
audio lánc mondhatja el magáról azt, 
hogy letisztult, informatív, dinamikus, 
hangzáshelyes stb ... általam is nagyra 
értékelt, fennkölt képességek birtokosa, 
a zenehallgatás kiváló eszköze! Viszont 
ma már nagyon becsülöm, ha az 
elektronika, - amibe beleágyazam 
vágyaimat, hogy engem már itt a 
földön legalább addig, amíg naponta 
megkapom a lehetőséget a vele való 

transzcendens akusztikai kapcsolatra, -
ott és akkor átmenetileg boldoggá avat! 

Az auditálás végén már sejtettem, 
hogy a visszafelé szállítás kellemes út 
lesz! Tényleg komolyan gondolkoztam 
azon, hogy mindössze az ellenértékével 
megyek lezárni, a Na d C356BEE 
erősítővel nyitott kapcsolatom 
rendezetlen állapotát. 

Ui: Lehet, hogy sikerült megfejtenem 
a hangfalkimenet A és B terminálja 
közölti különbség egyik okát? 
Az eddig általam próbált integrált 
erősítők java részénél a B hangafal 
kimenetet részesítettem előnyben. 
Egyszerűen azért, mert rövidebb a 
bekötési jelút az alappanelba így 
általában hallhatóan jobb a hangja is és 
kevesebbnek érződik rajta a veszteség! 
Az igaz, hogy legtöbbször árnyalatnyi 
különbségekről van szó, ami messze 
nem akkora szakadék a hangban, mint 
amit ebben az esetben tapasztaltam a 
kettő között. (Lehet, hogy az A-t még 
járatni kellett volna?) 

Műszaki adatok: 

Maximális kimenő teljesítmény 
2x80w/8 Ohm 

Maximális/készeni éti 
teljesítményfelvétel 350watt/<0.5watt 

Súly 9.8kg 

Listaár: 269.900.- forint 
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... a végkövetkeztetés: megéri a 
200.000 forintot! 

Erre végül is az a tortúra vezetett rá 
bennünket, melynek a mai délután 
vetettük alá magunkat az erősítő 
meghallgatásávaL Lejár az idő, lassan 
vissza kellene adni, ezért belehúztunk a 
kívánt eredményért 

Az erősítót állítólag bejáralva kaptuk 
meg. Ez, valljuk be fontos szempont 
a hozzáállásunk miatt, amivel 
konvertáljuk véleményünket abban 
az esetben, ha egy műszakilag 
friss, bejáratatlan és emiatt nyers 
hangú termékkel van dolgunk, 
ami természetes, hogy nem szálai 
meg a tudásának, mondjuk az 500 
órával későbbi szintjén. jót akartam 
magamnak és a szokásos, kedvenc 
rendszerembe helyeztem. Mivel, 
lehetőség szerint, jó lett volna közben 
kellemesen érezni magamat, ha már a 
hang az elsődleges szempont... 

Első körben, igyekeztünk felmérni 
az általános bejáratoltsági állapotát, 
ezért rögtön végigzongoráztam mind 
a négy analóg vonalszintű bemenetet 
(lemezjátszóhoz beépített RIAA 
korrektor nincs). Valószínűleg a kettes 
még nem látott csatlakozó!, mert 
igen nyersen juttatta kifejezésünkre 
jeltovábbításbeli képességeit, melyhez 

később a digitális koaxiális bejárat is 
hasonló lelkesedéssel csatlakozott, 
amikor sorra került. Végül is a hármas 
számmal jelölt bemenet volt a 
legnyugisabb, sa leginformatívabb is, 
ezért azt választottuk. 

A forráskészülék egy Sony CO P-D 500-
as stúdió CO játszó volt, míg a sort egy 
Bösendorfer VC7-es hangfalpár zárta. 
A zenei műfajok között, zongaraműtől 
a jazzen át, elektronikustól a 
nagyzenekarig, a rockzenével bezárólag 
elég sok előadó képviseltette magát. 

A megszakott arany kábel szettbe 
(kivéve a hangfalkábel t, mert ott réz 
volt épp bekötve) csatlakozott be az 
erősítő. Melyet, ugyan messze nem 
azokárkategóriájába dotál tak, de 
feltételeztem, ahogyan eddig is, jó 
lesz majd velük a zenélés, hiszen már 
megszaktam őket, ezért könnyebb az 
ismerős környezet segítségével helyes 
véleményt alkotnom. 

Mint később kiderült, az erősítő igen 
alkalmas arra, hogy kimutassa milyen 
közegbe helyezték. Ez jelzi azt is, 

hogy jó partnere lesz gazdájának, 
ami az illeszthetőségét illeti. Ezzel az 
installációval most szépen lepadiázta 
a hangfalakaL Nagyjából úgy kell 
ezt elképzelni, mint anno, amikor a 
kis Orion SR 1025 erősítőn, melyen 
felnőttem, jól feltekertem a mélyet 
és a magasat, azután a hangerő!, a 
Videoton hangfalak meg táncoltak 
a szekrény tetején. (A szomszédok 
kantrázhattak rá ugyan a bejárati 
ajtó csengőjén, de ezt csak később 
tudtam meg, mivel küzdelmüket nem 
hallottam a szobában, annyira lefoglalt 
a látványos előadás.) Szávai ilyesmi 
volt a kapott hatás, pedig a direct állás 
visszajelző led végig azt világította, 
hogy a hangszínszabályzó nem kapott 
feladatot. 

Mint tudjuk, ha ezek a palméterek 
bekapcsolt és alaposan feltekert 
pozícióban állnának, az erősítő az általa 
közvetített hangokat kicsit erőiletve 
reprodukálná, de tonáJisan kiadna 
magából mindent, ráadásul eléggé 
látványosan, igaz soha nem reálisan ... 

Egybehangzóan azon a véleményen 
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voltunk, hogy sokkal rosszabbra 
számítottunk. Bár az áteresztőség 
terén akadt még a hangképben egy kis 
ki forratlanság, de ezt, az esetleges nem 
teljes bejáratottság számlájára írtuk. Ne 
felejtsük el, a hallgatózó társaság java 
része a folyamatos hifi zéstől kiégett, 
éltes veteránokból tevődött össze, 
akiknek soha semmi nem elég jó és 
mindemellett, ráadásul ezen a téren 
nagyon el vannak kényeztetve. 

Megállapítottuk, hogy ennyi pénzért 
ez az erősítő jó választás! Szub 
és előerősítő kimenettel, digitális 
bemenetekkel van ellátva, - ami egy 
USB portot is tartalmaz a hátsóján, 
- és természetesen még távirányító 
is jár hozzá. Megjegyezném, a belső 
felépítése is igen átgondoltnak 
tűnik, ami a fentebb említett 
viszonylagos áteresztőképességél 
magyarázza. Tekintettel arra, hogy 
kevés olyan műszaki megoldást 
láthat, még a felületes szemlélő is, 
amely hazavágná a jelátvitel kényes 
egyensúlyá t. Gondolok itt, például 
fölösleges körökre az erősítő belső 
felépítésében, amelyeket mondjuk a 
túlzott bonyolításból fakadó kábelerdő 
eredményezhetne. Itt szépen, minden 
elektron elsurran a szerkezeti alapját 
képező nyák panelen, melybe bele 
vannak ültetve a fő alkatrészek és 
okosan a ki-bemeneti csatlakozó portok 
is. 

Közben beláttuk, hogy sugárhajtással 
kevés autót vesznek az emberek, 
még akkor is, ha bármit Iekörözheine 
vele tulaja. Ezért az aranyárban mért 
arany táp és RCA összekötő kábel 
szeltet kiváltottuk, immár kedvezőbb 
árfekvésű, de azért szintén aranyárban 
mért réz alapú vezetőkre és vártuk, 
hogy a csoda folytatódjon. Ezzel 
mindössze annyit értünk el, hogy 
érzet re, a meglévő 230-240 volt 
hálózati feszültség által szállított 
energiaszint vesztett az intenzitásábóL 
Viszont a hang ettől függetlenül, 
térben arányosan tette meg az utat a 
fülünkig, ami minden tekintetben egy 
kézzelfoghatóbb, konvencionálisabb, de 
"kisebb" előadást produkált . 

Igaz ugyan, hogy jobban befért abba 
az akusztikai lehetőségbe, ahol a 
produkció zajlott, viszont vitte a hang 
fényét, a felbontását és lejjebb adta 
a dinamika is. Apátiába zuhanva 
elvesztett hangzásbeli értékeink 
felett, a zenei öncsonkításnak a teljes 
véghezvitelében állapodtunk meg: 
jöjjön a kommersz villanydrót, amilyet 
a gyári csomagolás is tartalmaz. 
Illetve a pilincka RCA összekötő 
kábel, a legegyszerűbb fajtából, ami 
létezik, az erősítőhöz képest immár 
kimutathatatlan bekerülési áron ... Az 
eredmény: felszívta magát a CXA60! 
Rájött, immár ő az úr a körülötte lévő 
sok gyenge karakterű komponens 

közölt és nekiállt fegyelmeznia 
társaságo!. S bár érezhetően kevesebb 
információval kellett elboldogulnia, 
azt viszont jól kordában tartotta. 
Mi addigra azonban belehaltunk a 
hangbeli veszteségekbe, mert ezen 
a szinten már a legkisebb is sokkoló 
volt az érzékeny fül számára. Ezért 
megbeszéltük, legközelebb inkább 
fordítva csináljuk. Akkor majd azzal 
leszünk elfoglalva, milyen, amikor egy 
rózsa kinyílik, nem úgy, mint most, azt 
érezve, hogy hervad el a szemünk előtt. 

Jöjjön egy kis részletes beszámoló: 

Legelébb egy zongaraművel 
próbálkoztunk, ha már a hangfalak egy 
zongora készítésében jeleskedő cég 
termékei. lngeborg Baldaszti játszott 
nekünk Soirée de Vienne (BMG Ariola 
Austria) lemezéről. Schubert művét 
idézte meg, szintén Bösendorfer 
zongoráról. Élethű hangvisszaadás 
jellemezte az erősítő előadásában, 
a koncert terem képzeletbeli első 
sorainak egyikéből. A kábelcserékkel 
egyre hátrább kerültünk a virtuális 
előadói térben, mellyel a közvetlen 
intenzitás érzetét átvette egy, 
az elvi akusztikai szóródás miatti 
kommerszebb, de ettől függetlenül 
jól értelmezhető megszólalási 
mód. Lassacskán a képzeletbeli 
terem végében találtuk magunkat, 
arányaiban annyira csökkent a kapott 
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hang kiterjedése Végül is, ezzel az 
erősítővel alapvetően jól installálható 
a hifi szeltünk úgy, hogy a kapott hang 
mérete és képességei beleférjenek 
az egyénileg adott akusztikai térbe. 
Azt hiszem, ez jó hírnek számí t. A 
Metallica Black album (USA Elektra 
SRC-01) nyolcas száma a mindenki 
által ismert megasláger, a Nothing Else 
Matters akkordjai is szépen rezegtették 
meg a levegőt. úgy voltunk vele, 
hogy a kis erősítő igazán megszolgálja 
a bekerülési árát, de pont a zenei 
klasszis előtt tisztelegve, kihagytuk 
a hanyatlás további két fokozatábóL 
Nem úgy a Miles Davis- Round About 
Midnight (USA Columbia) c. lemezéről. 
Több számmal is (1 és 4-es) szívesen 
nyúztuk a rendszert és mivel jó 
minőségű felvétel található a lemezen, 
az ebből fakadó hang érezhetően 
előnyösen keveredett ki az adott audio 
rendszer által képviselt lehetőségekbőL 
Azért a kábelcserékkel az élmény 
lefokozása tetten érhetővé vált, 
mégis, a legegyszerűbb kiépítésben is 
megtalálta az arányait egy szerényebb, 
ámde élvezhető hangot produkálva. 
A hatás talán ahhoz lenne hasonlatos, 
mint amikor a színpad közelségét 
elhagyva vegyülünk el, a terem hátsó 
fertálya felé orientálódva. Ezzel a hang 
közvetlensége, harsánysága érzetre 
belevész az akusztika hangfrekvenciás 
verődései által okozott általános 
tompításába, ahol minden árnyaltabb, 
de ugyanakkor a zene élménye 
megmarad. Hasonlóan ahhoz, ahogyan 
az előbb a zongora esetében is hallani 
vélt ük. 

• ' 

Mancini rózsaszín párduca (Uitimate 
Mancini, USA, Concord Records) is 
hasonló hatást mutatott. A kimunkált, 
részletes és hangzáshű előadástól, 
eljutottunk a zenei, ámde plasztikusabb 
hatást éreztető produkcióig. Ettől 
függetlenül a hangélmény itt is 
megmaradt, csak a fejhallgató effektus 
csökkent a kábel szeltek cseréjével, 
és húzódott vissza az akusztikai 
reprodukció a két hangfal mögé. Ezzel, 
nyilván a hang azon jellege is változott, 
aminél egyenként meg tudtuk volna 
számolni a húron a vonó alatt csikorgó 
porszemeket, olyanná, amikor már a 
zenei ös sz ha tás együttese hatá ro z za 
meg a hallható élményt. 

Itt azért már látszott, hogy aki 
felbátorodva, élete társául választja 
ezt az erősítő!, valószínűleg hasonló 
kategóriájú komponensekkel 
illeszti, talán esetleges akusztikai 
környezetbe. Ha jól csinálja a dolgot, 
például helyes irányba forgatja be 
a fázisokat, megtalálja a hangfalak, 
a hallgató szabához képest ideális 
pozícióját, kaphat egy arányos hangot, 

') 

a befogadó tér méreteihez képest. 
Ezen tud növelni, vagy szűkíteni, az 
audio rendszer körülményeinek az 
installálásával Például az összekötő 
kábel szett, hallható méret, dinamika, 
tér és felbontás változást eredményez. 
Ez azért jó, mert mindenki a szája íze 
szerint igazíthatja magára a hifijéL 
Ezeket a lehetőségeket pedig részben 
az erősítő belső struktúráiának 
és anyaggazdálkodásának elegye 
határozza meg, amely ebben az 
esetben eléggé kifinomultnak és 
érzékenynek tűnik a külső hatások 
kimutatására. 

Valószínűleg annak, aki leteszi a kért 
ellenértéket egy ilyen erősítőért, azzal 
a sajnálatosan velejáró hatással kell 
még megküzdenie, ami exkluzíve 
az új audio berendezések sajátja. A 
mosógépnél például ez nem okoz 
problémái, már frissen, kicsomagolás 
után is pont úgy teljesít, mint 
néhány hónaposan. A hifiben viszont 
éppen fordítva van a dolog. A belső 
elektronikai kényszerpályán, amelyen 
kénytelen a beépített hálózati és 
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vonalszintű bemeneli csatlakozón 
keresztül az erősítőbevezetett áram 
áthaladni, a hangfal terminálokon való 
kijutása után, az új készülékben való 
utazása során összeszedett, az emberi 
fül számára "nyersnek" tűnő hanghatás 
kíséretében hagyják el a hangfalat, az 
erősítő által elektronikusan gerjesztett 
akkordok. A folyamatos használat 
során szerencsére hónapokkal később 
ez a jelenség változik. A használati 
idő előrehaladtával, a köztudatban 
analógosnak nevezett megszólalás 
irányába tolódik el az általános 
hangkép, ami miatt azért jellegében 
sokkal nyugodtabbnak érződik majd, 
a bejáratatlan állapotához képest. 
Így egyre könnyebben lehet a zene 
lényegére fókuszálni. 

Emlékszem, egyik barátom, még 
amerikai kiküldetése alatt, vett 
magának egyet, az akkor forgalmazott 
Cambridge Audio erősítőkbőL Miután 
hazaköltözött vele, itthon nagyjából 
hat éven át üzemelt úgy, hogy csak 
akkor kapcsolta ki, ha hosszabb 
szabadságra ment. Márpedig ez elég 
ritkán fordult elő, leginkább nyaranta 
egyszer. Miután ez időszak alatt szinte 
végig folyamatosan üzemelt, olyan 
áteresztése lett az elektronikának, 
mintha egy finom csöves erősítő lett 
volna. Amellett, hogy élmény volt vele 
a zenélés, jelzi a jó megépítettségét, 
hogy műszakilag hibátlanul kibírta! 
Azért ezt nem javaslom követendő 
példának senki számára. De az irány jó, 
a hangzáshűség növelése érdekében, 
még egy ilyen viszonylag olcsónak 
számító modell esetében is. 

Vissza a meghallgatáshozl Klasszikusan 
volt a legszembetűnőbb az okafogyás 
a deinstallálás során. Az Arabesque
Crystal Cable Sampler lemezén levő 
zenei információ egyensúlya igen 
érzékeny természetű, amit próbál az 

audio rendszer megőrizni számunkra. 
A nívós kábelek által belevezetett 
energiák hatására kevésbé érzékelhető, 
hogy egy nagyzenekart egy CD 
lemezre rákopizni nem könnyű feladat, 
nem úgy, mint az egyszerűbb kábelek 
estében, ahol ez hallhatóan kevésbé 
jön össze. Susanna Ridler-Susystems 
lemezének elektronikus kicsengése a 
többi műfajhoz képest viszonylag jól 
vészelte át az olcsásítás procedúráját. 
Ezzel a lemezzel viszont aznapra be is 
fejeztük, ámde másnap alig vártam, 
hogy ismét szembe kerülhessek a 
Cambridge erősítőveL Érdekes volt 
beülni a megszakott fotelembe 
és mivel a fülem a város zajával 
volt tele, így azonnal gyógyír volt 
számára az előző nap hátra hagyott 
beállítási tematika utolsó állapota. 
Feltűnt, Susanna a lemezéről milyen 
impozánsan fogja meg a lényeget. 
Bepozícionált elektronikus szólamok, 
vokál és dinamika jelent meg a térben, 
elkülönülve a környezetétől, ezáltal 
kivágva magát a szobai félhomálybóL 
A fülemnek tehát gyógyír volt a hang 
a közösségi zaj után, meg is voltam 
lepődve rendesen, a már megállapított 
előzményekben történtekhez képest. 
Valami olyasmi jelenségnek lehettem 
a tanúja, mint amikor a tejcsoki evése 
után közvetlenül nem érzem a pohár 
szörp édes ízét, ugyanakkor egy sós 
étel után igen intenzív az édes íz a 
számban. Míg az előző nap egy jól 
installált rendszerbőlléptünk ki és a 
fülünk számára a szerényebb közeg 
egyszerűbb hanggal párosult, amit 
nem értékeltünk eléggé a hangbeli 
veszteségek fényében, most tetszetős 
előadással köszöntött a rendszer. 
Közben csatlakozott a megszakott team 
egy része is, így újra végighallgattuk 
a lemezeket és most egyöntetűen 
jobban esett a hallgatásuk. Talán 
az ebből fakadó pozitív élmények 
hatására szabályosan rám lett szólva, 

ha már lúd legyen kövér, vissza az 
arany kábeleket, de most már a 
hangfalkábel is az legyen, illetve az RCA 
összekötő is az elérhető legnagyobb, 
a szinergia maximalizálása miatt! 
Mondhatom, eléggé meg lettünk lepve, 
bejáratatlanságnak, bizonytalanságnak 
nyoma sem volt, az erősítő áteresztő 
jellege teljessé vált, szinte tökéletes, 
élethű produkció! hozott minden 
műfajon. Mondjuk megtehette, az 
akusztika rendezettnek számít és a 
készülék állványon keresztül sem 
érhették el olyan káros rezgések, amik 
a hangképében megjelenhettek volna. 
A kábelrendszer áteresztő képessége 
kihozta az erősítőből a maximumot 
egy jól kontrollált, de megfelelően 
dinamikus energiaszinten. 

A véleményem az lenne ezzel az 
erősítővel kapcsolatban, hogy nagyon 
jól reagál a környezetére, ezért akár 
nagyon magas hangzásbeli színvonalat 
is képes reprodukálni, messze többet, 
mint amit az árcédulája feltételezne, 
ha megadjuk neki az ehhez szükséges 
feltételeket. De ha valaki csak 
esetlegesen bedobja a sarokba és 
úgy köti be, akkor is helyt fog állni, 
legfeljebb az igazi tudását nem fogja 
megcsillogtaini a tulajdonosa számára, 
amivel valójában a viszonylag egyszerű 
és letisztult külső alatt rendelkezik. 

Múszaki adatok: 

Kimenő teljesítmény 60W RMS /80hm, 
90W RMS /40hm 

Dac: Wolfsan WM 8740 

Analóg audio bemenetek: 4 pár sztereo 
RCA, 3.5 mm-es sztereo jack 

Digitális audio bemenetek: Koaxiális, 
2db optikai, USB a BT100 Bluetooth 
adapterhez 

Maximális/készeni éti 
teljesítményfelvétel: 600/ kevesebb, 
mint O.Swatt 

Tömeg 8.3kg 
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Advance Acoustic 
X-i1 OS szubjektív 
tesztje 

A készüléket a Limar Audio bocsátotta 
rendelkezésemre, vadonatúj állapotban, 
amelyet ezért egy hétig járatnom 
kellett. Én otthon egy Krell KAV-300i 
erősítót használok a fő rendszeremben, 
de Pioneer gyűjtő révén rendszeresen 
hallgatok egy Spec-1 előfokol a Spec-4 
végfokkal, illetve egy SA-9800-as 
bontható elő végfokú integrált erősítőt, 
illetve SX-0 5000 Receiver-t, ez a 
SA-8800-as erősítő és az TX-1000-es 
Tuner összeépítése szintén bontható 
elő végfokkal 2x80w-os szinuszos 
teljesítménnyel. 

Mindhármat bekapcsolom heti szmten 
az állagmegóvásuk érdekében. Nem 
győzöm hangsúlyozni, hogy ezek a 
közel 40 éves készülékek már nem 
tudják 100%-ban telJesítem azokat a 
múszaki paramétereket, amelyeket 
még tudtak 40 éve. Kisebb-nagyobb 
felújításon már mindegyik átesett. Mind 
a négy erősítő hangját jól ismerem, 
a CD lejátszóm is Krell (KAV-250). 
Hangfalnak egy hazai kis manufaktúra 
által gyártott C +S nevű műkóből készült 
kapszula alakú kb. 60 lileres és 80 
kilós, 90dB/W érzékenységű két utas 
hangfalat használtam az Advance 
Acoustic erősítő tesztjéhez. Szerintem 
ezt a hangfalat valószínűleg senki nem 
ismeri. Csupán néhány darab készült 
belőle, de azért megpróbálom röviden 
bemutatni! 

Wilson Benesch Act One hangfalaimat 
cseréltem le erre, körülbelül nyolc 
évvel ezelőtt. A C +S-ek hangkaraktere 
nagyon hasonlított a Beneschre, de 
talán még nyíltabb, transzparensebb 
volt a hangja, ezért is cseréltem le 
annak idején, mert térhatásban még az 
általam jól ismert igényes és drágamini 
dobozokat is felülmúlta. Én mindig nagy 
kedvelője voltam a nagyon jó minőségű 
két utas törpedobozoknak és 1nkább 
bevállaltam egy kis áldozatot a basszus 
és a dinamika oltárán, a jó térhatás 
és a színezetlen hang érdekében. 
17 éve vásároltam a Benescheket, 
mert ezek megtartván a kisdobozak 
erényeit, már számomra is megfelelő 
basszussal rendelkeztek. A c +S pedig 
még egy fokkal jobban tudta ezeket az 
erényeket biztosítani számomra. Egy 8 
x 6 x 2. 7 méteres szabában hallgattam 
a zenét. A CD teszt zenék a következők 
voltak: Paganini-Violin Concerto N0.1, 
(Deutsche Grammophon), Berlioz 
Fantasztikus szimfónia 4., 6. tétele 
(Reference Recordings), Ella end Luis 
1957-es AAD felvétele 1. és 3. szám, 
(Verve), Loreena McKennit-The Visít 

albumáról az első két szám, The 
Cranberries-No Need To Argue 13. 
szám, a Rózsaszín Párduc zenéjének 
egy jazz változata és végül a könny ú 
zenét a Tringle tesztlemezének első 
dübörgő basszusgitár felvételével 
próbáltam ki. 

Hogy mindjárt a végével kezdjem, 
nagyon kellemes meglepetés volt, 
ez a ma már 270 ezerforintos árával 
olcsónak számító erősítő. Korábban 
-20-30 éwel ezelőtt- egyhavi 
szakmunkásbér árába kerülő erősítő, 
még köszönöviszonyban sem 
lett volna, sem teljesítményben, 
sem szolgáltatásban ezzel a 
modern darabba!. Külön érdemes 
összehasonlítani a nagyságrendileg 
hasonló Pioneer 9800-assal. 39 év telt 
el a két erősítő megjelenése között, 
teljesítményük is majdnem azonos. 
Az elöbbié 2x1 00 watt 8 ohm on, az 
újé pedig 2x105w. Mindkettőben van 
phono fokozat, a 9800-asban MC is 
és csatornánként külön tápegységgel 
rendelkezik. De csupán ez az a két 
szolgáltatás, amellyeltöbbet tud az 
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X-i105-ösnél. Érdekes módon a régi 
erősítő pont kétszeres súlyú, mint az 
új: a régi 18-, az új pedig 9 kiló. Az új 
erősítő viszont távirányítható, 7 line 
analóg bemenettel, 2 coax és egy 
optikai digitális bemenettel, továbbá 
2 USB bemenettel is rendelkezik. A 
készülékben található még egy (24 
bit/192kHz) DAC is. Tartalmaz még 6,3 
mm-es fejhallgató -, sub-woofer- és 
egy magnó kimenetet is. 

A 8800-as erősítől tartalmazó D-5000-
es Receivernél egyértelműen jobban 
szerepelt, mint hangtisztaságban, mint 
sztereóképben, még talán basszusban 
is, bár ott nem volt számottevő a 
különbség. A 9800-ashoz képest talán 
egy picit gyengébb 
volt a mélytartomány, 
de itt a dual trafók 
miatt előnyben volt a 
régi erősítő, amit azért 
meg lehetett hallani. 
CD-ről hallgatva 
gyakorlatilag nem volt 
érdemi hangzásbeli 
különbség, a basszus! 
leszámítva. 

A 9800-asnak ugyan 
van phono fokozata, 
de mivel kicsit búg, 
így azt nem tudtam 
kipróbálni. A Spec1-
gyel és a Spec-4-el 
viszont igen, mert 
annak kifogástalan 
a phonója. Bár ez 
információ az összehasonlításban 
csak fenntartásokkal kezelhető, 
mivel pár éve kiszálltam az LP-
ből és eladtam a Raksan TMS-met 
és a Van den Hul Grasshopper 
hangszedőmet, igy komolyabb LP 
játszóval már nem rendelkezem 
Csak a gyűjteményemben lévő régi 

Pioneerekkel tudtam kipróbálni: egy 
PL-61-es függesztett vázú, szíjhajtásos 
Pioneer lemezjátszóvat amiben egy 
MM Audio Technika pickup volt, illetve 
egy Pioneer PL-570-es nem függesztett 
direkthajtású lemezjátszóval, amiben 
egy Ortofon VMS 30-as hangszedő 
van. Ezek a retro lemezjátszók már 
nem igazán alkalmasak tesztelésre, de 
jobb híján azért meghallgattam őket, 
ezekkel a régi Pioneerekkel. Érdekes 
módon itt derült fény leginkább az új 
erősítő talán egyetlen gyenge pontjára, 
hogy a Spec-1-hez és a Spec-4-hez 
képes LP-ről kicsit könnyűsúlyú volt a 
hang, de CD-ről már ez a különbség 
nagyságrendekkel csökkent. 

A Spec-1, Spec-4 minőségét azért nem 
éri el, még CD-ről sem, az X-i105-ös, 
de nem is egy kategóriába tartoznak. 
(Itt azért korrekcióként figyelembe 
kell venni az elő-végfok magas korát.) 
Valószínűleg 35-40 éve nagyobb 
különbséget hallottunk volna, de ez 
csak elméleti fejtegetés. A Krellel 

azért nem voltak egy súlycsoportba n, 
hiszen 17 éve a Krell az 1,2M-os árával 
nagyjából egy szakmunkás egy évi 
fizetésébe került, nem pedig egyhaviba, 
mint az Advance AcousticX-i105. 
Direkt nem XLR kábellel kötöttem 
össze a CD-t az erósítővel, mert az új 
erősítőn sincsen XLR bemenet és így 
próbáltam egyenlő versenyfeltételeket 
biztositani. A másik oldalról viszont azt 
is figyelembe kell venni, hogy ha az 
új erősítő már 2-3 hónapot üzemelt 
volna, akkor valószínűleg ennél 
jobb eredményt is tudna produkálni. 
Azonban a vaktesziig még van időm 
járatni, addigra még kifuthatja magát. 

Ezek a szubjektív 
összehasonl ítgatásai m. 
A retro készülékekhez 
viszonyítva nem túlságosan 
hírértékűek pláne nem 
közérdekűek, inkább csak 
érdekességképpen említem 
meg őket, hiszen az erősítő 
valódi teljesítményét a most 
kapható kategóriatársaival 
történő vaktesztből lehet 
majd leszűrni. Kívánesi 
leszek, hogy vakon 
-már bejáratva- milyen 
eredményt ér majd el ez az 
erősítő_ 

összegezve, az ára 
a tudásához és a 
teljesítményéhez képest 
nem tűnik magasnak. Régen 

egy ilyen paraméterű erősítő inkább 
egy évi, mintsem egy havi fizetésbe 
került volna. Ebből mindenesetre 
arra lehet következtetni, hogy azért 
mégiscsak fejlődött az erősítő technika 
az elmúlt 20 évben, hiszen 9 kilóból és 
ennyi pénzből régen nem tudták még 
kihozni ezt a tudást és teljesítményt. 

Mohr Tamás 
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Lezajlott az első csúcstámadásunk a 
telefonok körében, majd rögtön utána 
az ezekhez társított fejhallgatóknak is 
szerveztünk egy meghallgatást. 

A résztvevőkről röviden: Az etalonnak 
kinevezett Sennheiser HO 800 nyitja a 
sort, négyszázezerforintos bekerülési 
árával, még mindig domináns 
pozícióban a jelenleg újonnan elérhető 
fejhallgatók között. Az egész tálalás, 
ahogy megbontjuk a csomagolását 
igényességre vall, egyértelműen 
minőségi benyomást kelt, már a 
doboza is. Felpróbálva, mindannyiunk 
egyöntetű véleménye az, hogy az 
épp aktuális piac1 termékpalettáról 
mindenképpen a legkényelmesebbek 
közé tartozik. Körülöleli a fület, sehol 
nem ér hozzá, már-már lég1es az 
érzet, amit felvéve okoz. Hosszú távon 
is nagyon kényelmes. Nyitott, ezért 
zavarhatjuk vele a környezetünket 
zenélés közben, ellenben a 
hangkaraktere légies, könnyed, 
kifejezetten kifinomult, s mindezt 
nagy felbontással és kiegyensúlyozott 
tonali tá ss al teszi. 

Jó hosszú a zsinórja, nem méregettem, 
de három méter biztosan megvan. Ez 
nagyon praktikus tud lenni akkor, ha 
erre van szükség. Nálam rendszeres, 
hogy a szobám túlfelén állomásozó 
hifi parkkal szerelnék összeköttetésbe 
kerülni, és kifejezetten nem zavar, ha a 
zsinór nem húzza le a fejemet. 

A Sennheiser HO 650-es m1ndenben 
"lejjebb van" a 800-ashoz 
képest. Oe árban IS (140.000-Ft), 
ezért úgy gondolom, abszolúte 
versenyképes a maga kategóriájában. 
Szűkösebb a viselete, szerényebb 
az anyaggazdálkodása, nem olyan 
lenyűgöző a kidolgozása. Ettől 
függetlenül stabil érzetet kelt 
kézbevételekor, jól össze van rakva. 
Hordása közben körbeöleli a fejet, 
érezhetően ott van, elég markánsan 

tartja magát a helyén. Kicsit butább 
hang, nem bontja ki úgy a részleteket, 
mint nagyobbik testvére (főleg a 
mélyeknél érzem ezt, ahogy átsiklik 
felettük), de a zeneszépen összeáll. 
Kifejezetten meleg, kellemes 
hangtónusban zenél. 

Az AKG N90Q fejhallgatója számos 
technológiai előnnyel rendelkezik 
a többihez képest, de némi 
hangbeli hátránnyal, legalábbis 
az analóg bemenetről hallgatva. 
Bekapcsalással aktiváljuk, hogy 
egyáltalán megszólaljon! Hangerő 
és hangszínszabályzás, valamint egy 
húszdecibeles zajkompenzálás szerepel 
az állíthatósága repertoárjában, amivel 
leginkább azt éri el, hogy a zenét 
valahogyan )ávlatilag" éljük át vele. 
Olyan mintha a jel nem közvetlenül 
érné el a fülünket, hanem utaztatná 
azt és az némi körülményes tekergés 
után igyekezne, magát összeszedve 
kibontakozni. A többi ehhez képest 

direktebb megszólalású, valahogy 
sokkal megszokottabb. Az N90 hangja 
egyszerre mesterkélt és természetes. 
Dúsak a mélyek, dinamikus a 
megszólalás, ugyanakkor finomak 
is a szólamok. A TruNote funkcióval 
képes rá, hogy a fülünkhöz idealizálja 
a fülpárnákon belüli akusztikai 
m1kroklímát, a belső teret figyelő 
m1krofonja1 segitségével. Van benne 
saját DAC is és hangzáskép választó 
lehetőség. Mi a Standardot vettük 
alapul a 2.1 Stúdió és az 5.1 Surround
hoz képest. A doboza drabális egy 
valami, így az biztos, hogy már csak 
ez is elfogadtatja gazdájával, hogy a 
négyszázezer forintjá ért, megfelelő 
ellenértékhez jutott. Maga a füles is 
nagy, feltűnő és kissé súlyos egyéniség, 
de kifejezetten igényes kivitelű, és jól 
odaragasztja magát a füleim köré. 

(A dobozába külsőleg beépített 
csatlakozón pedig, a mai napig 
nem tértem napirendre. Belül, ez 
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egy rövidke kábelben végződik, 
ami csatlakoztatható a fejhallgató 
bemenetére. Ezzel a dobozában 
pihentelve is tölthetjük. Az élet kis 
csodái, hmm ... !) 

A Shure SRH 940 fejhallgatója az egyik 
legolcsóbb a társaság aktuális piaci 
szereplői közül, ami a pénztáraknál 
maximum nyolcvanezer eikölthető 
forintot jelent. Más koncepció, mint 
a többi. Inkább érezteti a stúdiós 
vonalat, igyekszik a felbontást és 
a jól hallható részleteket előtérbe 
helyezni. Ha illeszkedik a lejátszó 
kimenetéhez, kifejezetten monitoros 
hatást kelt, mintha egy kicsit a 
stúdióban ülnék. Ez nem azt jelenti, 
hogy a zene nem áll össze, egyszerűen 
csak másra koncentrál. Kivitelezése 
már egy beletörődést sejtet, a 
felhasznált anyagok és a technológiai 
megoldások szintjén. Azért az átlagos 
elvárás színvonalán elfogadható 
minőséget hoz. Semmi extra, de ami 
van, az jó benyomást kelt a maga 
egyszerűségében. Talán a fejpánt 
okozhat némi fejtörést tulajdonosának, 

mert a megterheléstől, mivel a fejen 
feszítést kap, hajlamos lehet idővel 
elrepedni. Viselése hosszútávon is 
elviselhető, nem kényelmetlen, de nem 
is kényeztet el különösebben. 

A retro tükrében is szereltük volna 
megszondáztatni a mai technikát, 
ezért bevetettünk néhány, régebben 
jelentősnek tartott fülest. 

Az AKG K340 még a nyolcvanas 
évekből származó hibrid, sztatikus/ 
dinamikus fejhallgató, ami 
tisztességesen helytáll ma is, korrekt 
hangjával. Nyílt, egyenletes, jó 
felbontással és kiegyensúlyozott 
hangképpel bír, a teszt legjobbjai 
közölt lenne a helye. Viszont 
annyira kényelmetlen, hogy ezzel 
a tulajdonságával menekülésre 
késztetett mindenkit. Ettől hamar meg 
is szabadultunk egy gyors mintavétel 
után. Most azt is megmutatta, hogy 
az eltelt harminc év alatt sikerült 
nekünk is olyan szinten elpuhulni, hogy 
már lassan a kényelem lesz az első 
szempont a zenehallgatásban. 

(Lásd: a zene streamelésének az 
előretörése cikkben.) Most nagyon 
kijött! Otthon egyébként szívesen 
zenélek vele, nekem annyira nem 
szörnyű, csak nem szabadott volna 
összehasonlítani a mostani felhozatal 
kényelmi színvonalával. A hangjával 
azonban még ma is tartja magát a 
felső kategóriában, annyira azért még 
nem szállt el a mai fülesek minősége. 
Viszont rendkívül érzéketlen (400 Ohm), 
ezt csak izombóllehet kihajtani. 

AKG K501, a 2000-es évek elejéről, 
hozott egy teres, az át l a gos 
elvárásokhoz igazodó, elég ki finomult 
előadást, ami már elegendő felbontású, 
kifejezetten jól hallgatható, de sajnos 
mélyhiányos. Már annak idején is írták 
róla, hogy mélyben nem az igazi és 
korunk megnövekedett igényeinek 
ebből a szempontból nagyon nem 
felel meg. Egy fejhallgató múszaki 
kivitelezésétől viszont nagyjából 
ezt a szintet váram el. Funkcionális 
megoldások, semmi túltöltés, minden 
a zenehallgatásnak alárendelve. 
Még a fülpárnája is igen kényelmes. 
Nekem van egy KSOO-asom, ami 
kvázi ugyanez, de én az eltelt húsz év 
alatt megszaktam és megszerettem 
a karakteréL Igaz az enyém párnái, 
az intenzívebb használattól már 
megérettek a cserére. 

Találtam még az egyik rejtekadó polc 
alatt egy lepusztult, de még működő 
Sennheiser HD 280 Pro fülest is és 
sikerült rávenni a társaságo!, hogy 
közel merészkedjenek hozzá, mi több, 
hogy belebújjanak. Ez nem egy nagy 
drágaság, újonnan 40.000 forinttal 
bezárólag, még most is az ember után 
hajítják. Zárt rendszerű, elsősorban 
stúdió, vagy hangosítási munkára való. 
A hangja ehhez mérten teljesen korrekt 
volt, egyáltalán nem keltett elavult 
érzetet. Hasonlított a 650-re, de jobban 
hozta a saját zenei önkifejezését és 
egy átfogó kontrollt, amivel a hangok 
megszálaiása amolyan megfogott lett. 
Kifejezetten alkalmas zenehallgatásra, 
de műszakilag mára már könnyen az 
anyagfáradás erős jeleit mutathatják a 
régebbi darabok. Mint ahogy ezen is 
látható, elsősorban a málló fülpárnákon 
és a szanaszéjjel tört rideg műanyaggal 
a fejpánton. Ennyi pénzért viszont, 
ezt a hangminőséget erősen keresni 
kell a fejhallgatók között, úgyhogy 
ha kérdezné valaki, biztosan ezt 
ajánlanám, mint a legjobb vételt 'evör'. 
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A körteszt forráskészülékei a 
következők voltak: A Galaxy Note 9 
személyében, a Samsung cég egyik 
csúcstelefonja látogatott meg minket. 
A telefonokról igazából nem írnék 
semmit, hiszen számos hivatkozás 
kereshető meg velük kapcsolatban 
a neten. Ami esetükben, csak a 
hangbeli képességeikkel foglalkozunk. 
Az egyébként igényesnek látszó tárgy 
árkategóriájához képest (cca. 200.000-
Ft) és a teszt többi szereplőjéhez 
viszonyítva, szerintem valamelyest 
méltatlan hangkarakter párosult hozzá. 
Én legalábbis többet vártam volna 
tőle és a teszt után már a tulajdonosa, 
Tibi is. jellemzői: a magasabb alapzaj 
és ugyan zenei hang, ami miatt 
könnyen hallgatható, ámde némileg 
összemosott. Lehet, hogy a mostani 
divatos tuc-tuc, vagy látványpékség 
popzenékhez pont ez a karakter illik, 
mert egy kicsit lekerekíti, hallgathatóvá 
teszi az éles és túl dinamikus 
részeket. .. Ami audiofíliánk kötelékébe 
tartozó zenéink megszólalásával 
azonban, erős túlzás lenne, ha azt 
írnám, hogy elégedettek voltunk. 

Viszont az LG V30 csúcs mobiljába 
beépített 32-bites, 394 kHz-es Sabre 
ES9218P Quad DAC hozta az elvárt 
színvonalat. Kifejezetten jó volt. Nagy 
felbontás, korrekt, hallgatható, reális 
hangkép jellemezte. Kellemesen együtt 
lehet vele zenélni a jobb felvételekkeL 
Igen, ezzel érdemes vigyázni, mert 
jobban kimutatja a felvételben található 
gyengeségeket is. Egyértelműen 

ajánlott vétel, ráadásul most még 

akciósan is hozzá lehet jutni, forrástól 
függően, de általában 100.000-Ft 
körüli áron látom. Akinek fontos a 
hangminőség, érdemes még idejében 
mozdulnia, mert ez a nyilván drágább 
megoldással operáló telefon, ettől az 
erősségétől még nem lett átütő siker 
és így lassan kivonul a piacról. (Tudom, 
tudom .. . villamos és telefon után ne 
fuss, jön a következő.) 

A körteszt során kiderült, hogy 
a többiek fölé nőve, hangban és 
árban is, (ami 1000 Euró! jelent), a 
Sony PCM-01 00 DSD felvevője, a 
walkman szintű lejátszó funkciójának 
tekintetében, erősen oda van téve. 
Ezért a fejhallgatók meghallgatása is, 
ezen csúcsosodott ki. Tulajdonképpen 

mindenki annyira lelkes volt, hogy 
a már ősz halántékú társaságunk, 
a rászán! időkeretet bőven átlépve, 
még vagy két-három órát örömzenélt 
a felfedezők ifjúkori lendületével. 
Ez a gép megérdemel egy külön 
neki szánt megemlékezést' Ezért, 
engedelmetekkel, itt nem részletezem 
a vele kapcsolatban kialakult 
tapasztalata imat. 

Tibivel a kék korszakos Pioneer gyűjtő 
ős zenerajongóval kiegészül t, öt főt 
számláló csapatunk a következő közös 
nevezőre jutott: 

A Sennheiser HD 800-as trónját 
összességében, ezek közül semelyik 
nem veszélyezteti. Már amennyiben az 
ízlésünk általános belvilága megegyezik 
az ő hangzásbeli képességeivel. 
Nálunk többnyire így volt, egyedül 
teszti-lelki 11hozzátartozónk" Ervin 
kardoskodott a Shure mellett. Két 
második helyet osztottunk ki éspedig 
a HD650 és az AKG 501 között. Eltérő 
hangkarakterüket azonos színvonalon 
hozták, esetükben egyértelműen az 
ízlés dönt. Míg a 650-es most olyan 140 
ezer forint körül kapható, az AKG már 
csak a second hand másodiagos piacán 
elérhető, általában olyan húszezer forint 
magasságábanfalacsonyságában. A 
megosztott harmadik helyet a Shure és 
az AKG 340 fejhallgatóknak adtuk ki. A 
Shure a hangbeli képességeivel, alulról 
nem lóg ki nagyon a mezőnyből, de a 
650-es színvonalát azért nem éri el. Az 
AKG hiába lenne magasabb kategória, 
ami a hangját illeti, de nehéz a 
viselése és emiatt kevesen választanák 
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a köreinkbőL Végezetül maradt az 
AKG N90Q. A többi mind közvetlenül 
érintett meg a hangjával, itt a beépített 
elektronika távolságtartása a többihez 
képest zavaró, egyben lelombozó 
volt. A hangja amúgy rendben lenne, 
de ez a hangközlés megszokást 
igényel. Ekkor biztos vagyok benne, 
hogy akár szerelheló is lehet. 
Most zenehallgatásra, szívesebben 
választottuk vele szemben a többieket. 

így teszteltünk: Ezzel nem árulok el 
nagy titkot, de ma már az általános 
gyakorlatot általában a zene letöltése, 
és ezzel az adathalmazzal a több 
terrás vinyók felduzzasztása jellemzi. 
Aki útközben szereine zenét hallgatni, 
legegyszerűbben a telefonján teheti 
meg és erre a beváll gyakorlat, hogy 
ebből az elég széles zenei választékból 
szemel ki, amit simán áttölthet rá. Mi is 
ezt az utat követtük. Nem foglalkoztunk 
azzal, hogy ideológiai akadályokat 
gördítsünk a másoláselmélet gyakorlati 
kivitelezése közbeni, az esetleges 
hibáknak a felfedésére. Ezért az 
adatközlési eljárás a széles körben 
leginkább alkalmazott 'blútuszos' 
kapcsolaton ment a két telefon között. 
Ahogy a legtöbben nem, úgy mi 
sem nyavalyogtunk, hogy valam1lyen 
formában a fül számára tetten érhető, 
ténylegesen érzékelhető veszteség 
nélkül megy-e ez?! Ráadásul még a 
számítógépen keresztül is át kellett 
tolni az információt a PCM-D1 00 
számára. De az adat az adat ugyebár. 

A teszthez használt zenék 192 Khz 
24 bit-en lettek bemásolva és a 
következők voltak: 

Eva Cassidy - Ain't No Sunshine, The 
Dead Princess, Arne Domnérus/Gustav 
Sjökvist-Antiphone Blues, flac fájlok. 

Feltettem magamban a kérdést, hogy 
mi van akkor, ha egy minóségében 
a kompromisszummentesség felé 
hajló felvétellel hallgatom meg újra a 
fejhallgatókat? (Itt már a bemásolás 
folyamata a PCM-D1 00-ra is az lenne!) 
Az ilyen kósza gondolatok, azután 
eléggé izgalomban tudnak tartam 
ahhoz, hogy meg IS valósítsam őket. 
Ezért a válaszra még egy délutáni 
föláldoztunk. 

ilyenkor, teszteléshez mindig Stacey 
Kent - Dreamswille lemeze jut először 
az eszembe, valószínűleg azért, mert 
kedvelem ezt a stílust és az énekesnő 
kicsit sejtelmes hanghordozását, 

amihez egy sajátos artikuláció is 
társul. Ez megfelelő támpontot is ad 
a véleményalkotáshoz, hiszen eléggé 
ismerem már. 

Egyértelműen tapasztalható az 
eltolódás a fülesek reakciójában, 
amiveilekövetik az őket intenzívebben, 
szélesebb sávban megdolgoztató jelet. 
Az erények és a hibák is a szélsőségek 
felé tolódnak el, ahogy megmutatják a 
zenében rejlő információt, a hordozott 
dinamikájuknak tükrében. A jobban 
megdolgoztatott fülesek önazonosságát 
reálisabban lehet behatárolni, azaz 
nekünk is könnyebb dolgunk volt. De 
ezt, fenntartásokkal érdemes kezelni 
és csak abban az esetben, ha valóban 
olyan minőségű műszaki és zenei 
alapot teremtünk számukra, ahol 
ez ebben a formában legalább így 
kézzelfoghatóvá válhat. Én nem akarom 
degradáini a népi szokásokat, de a 
zenehallgató társadalom elenyésző 
része gondolkozik csak ekképpen. 
Büszkévé tesz a tény, mert a hifisek 
leginkább igen, akik a mélyebb 
"igazságot" keresik a zenében is. 

Off: 

Bevettük a fejhallgatók közé, az előző 
nap szándékosan pihentetett AKG 
K701 -et, annak is egy igen korai 
gyártású változatát. Ez a kétezres évek 
közepén olyan 400 Euro körül volt 
kapható, ami elég nagy ugrás az előd 
501-es 40 ezer forintjához képest. 
Ez a különbség a hangminőségben 
is könnyen észre vehető. Beavat 
a zenébe, kibontja részleteiben 
és mélységében, a hangszerek jó 
értelemben véve együtt szálnak, a 
hang itt tényleg zenévé tud összeállni. 
Nehezen tudom megfogalmazni, de egy 
ettől még elemelkedettebb különleges 
plusz van benne, ami nagyon 
élvezhetővé teszi, amit hallgatok. 

Egyöntetűen mindenkinek ez tetszik 
most a legjobban. Talán az újdonság 
hatása miatt, vagy csak jól áll neki a 
forrásként használt Sony lejátszó vagy a 
tesztzenék. Bármi is az, amitől ennyire 
jól hozza magát, érdemes lesz utána 
járni és alaposabban összehasonlítani 
az etalonunkkaL 

A Sennheiser HD 800 most is jól teljesít, 
hozza a nyílt, levegős, teres formáját. 
Szerettük, de most valahogy jobban 
esett az AKG kicsit zártabb, viszont a 
zenébe mélyebben beavató hangja. 
A Shure 1tt már elvérzett. Hallható 
volt, hogy az ő pályája inkább a 
felszín, és a zene mélységét a maga 
valóságában, leginkább figyelmen 
kívül hagyja. Nem az a végletekig 
analitikus technika, még ha a látványos 
hangképe ezt erősen elkendőzi is. 
Ellenben a Sennheiser HD 280 Pro 
beindul! és pozícionálta magát a reális, 
monitoros hangképével a legjobbak 
közé. Száraz, jó kifejezőkészségű és 
eléggé analitikus volt. Amit sajnálok, 
hogy az AKG N90-et valahogy sehogy 
sem sikerül megszokni. idő kéne neki, 
míg a fülem rááll, de szívesebben 
veszem le és inkább hallgatok valami 
hagyományosabbaL Szépen teszi a 
dolgát, de az ék a zene és köztem 
akkor is ott van. A zárt kivitel, a 
zaJkompenzálás és a digitális bejárat 
m1att viszont kifejezetten alkalmas 
lehet utazáshoz és még az sem lehet 
probléma, hogy a mérete miatt feltűnő 
leszek, h1szen úgysem látszok ki alóla! 

Kedves Olvasó! Köszönöm a türelmét, 
ha eddig eljutott. Egy javaslatom még 
hadd legyen. Vásárlás előtt javallott 
meghallgatni a kiszemelt portékát, 
mert a saját ízlés az ön legfontosabb 
iránytűje 
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Mit szeretünk a hifizésben ennyire? 
Éjszaka közepe van, negyed kettőt nn1tat az óra. 
Bekapcsolom a hifit és elindítom a CD játszóban 
szándékosan parkoltatott lemezt. azt a zenét, amit 
mostanában előszeretettel szívok magamba. Ez nem 
más. mint Harcsa Veronika You Don't Know It's 
You című lemeze. Egyből a kedvencemm~l indítok. a 
negyedik számmal, az If You-val. Bennem maradt ez 
a dal. hiányzik, hallgatni akarom. Veronika selymes
lágy hangja. ahogy eléri a dobhártyámat. fizikai 
kontaktust kezdeményez a testemmel és azon belül 
megérint valamit. az érzelmeimre hat... de közben 
fókuszálok, a figyelmem összpontosul valami köré, 
an:ú a térben jelenik meg ... már átalakulóban a világ, 
belül építkezik ami feltöll, ugyanakkor kívülről a 
hang az agyamnak szállít információt. a figyelmemre 
apellál, teljcsen lefogJalva azt. Most már két oldalról 

kerit be, nem menekülhetek, átadom magamat a hang 
élményének. Mcssze még a hajnal ... 

Remélem átérezhető! Az a csoda, ahogy a térben 
megjelenik a zene, tulajdonképpen az agy számára 
a hagyományos értelemben nem felfogható. Való
szerűtlen. a térben megjelenő élmény kép. amit az 

elmém épít föl. mcrt megszoktam azt, hogy Látom 
a hang forrását az élet minden egyes tcriiletén. A. 
kettő együtt jár! De itt most nem. Ha jól csinálom. a 
sztereo rendszer felszolgál egy olyan megjelenítési 
módot. amit az agy csodaként értelmez. Ezen tényleg 
nagyon-nagyon sokáig tudok csodtHkozni úgy. hogy 
nem unom meg. Igen, ezért megy az egész. És még 
valamiért! A csodálkozás mértéke igenis számit. 
Még többre vágyok. 1nindig többre, vagy inkább 
máshogy. Igen, a valóságot akarom hallani. Legyen 
olyan jó, mint, aJnilyen eredetileg lehetett, ott, ahol a 
felvétel készült. Az, hogy ez igazából mit jelent. az 
nem érdekes, úgy sem tudom meg soha. Az agyamaz 

eddigi tapasztalatai alapján, a képzelőerő jelenlétével 
improvizál egy olyan hang-képet. amit keresek. és 
a111it hallani akarok. Erre hajtok. Ezt elérni. így hallani 

a célom. És úgy érzem, elértem. 

Nézzük miből is áll ez a rendszer. Dc előbb fontos 
tudni néhány apróságot. Van gyerek a háznál. tehát 
túlzott értéket nem hordhatok haza. mert könnyen a 
múlté lehet karementes állapota. és ha mégsem. akkor 
is miért aggódjak. Továbbá a laké'ls olyan részébe 
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kellett kerülnie a hifinek, ahol cl lehet zsilipcini a 
család érzékenyebb felétől. Na nem azért, hogy ne 
utálja meg a zenéléscmet, mcrt azon már túl vagyunk. 
Inkább, csak a feszültség alacsony szintjén tartása 
végett. 

A szoba, úgymond "doboz a dobozban" elven került 
kialakításra. Kapott egy hangszigetelést körbe, a le
hető legjobb hangelnyelő képességű kózetgyapot 
formájában. Továbbá egy, ugye könnyűszerkezetű 
fa keretet, ami áttétesen kapcsolódik a lakás téglafal 
felépítményéhez, ebben a formában is akadályt képezve 
a hanghidaknak. Az egész szoba l 0.5 négyzetméteres 
és szerkezetileg javarészt gumiágyon fekszik. ami jó 
rezgéscsillapító hatású. A tapéta bordás. elnyel, de 
részben vissza is juttat a hanginformációbóL A belső 
tér itt -ott megtörve, az állóhullámok kiküszöbölésére
sarkokra, letörésekre gondolok, gerendára és polcokra, 
hogy érthetőbb legyek. 

A kismegszakítótól indul a réz alapú, áteresztő 

tulajdonságú kábelszett. runivel fl rendszer energetikai 
felépítése homogénné vált. Az állványzat, arnirc 
a hifi rendszer installál va van, a teljes szeizmikus 
rezgéstartományban nyugalmat biztosít, az ideális 
működéséhez. 

A fon·ás, runit éppen hallgatok. egy Sony CDP
X555ESD CD lejátszó, kizárólag futóműnek használ va 

(analóg <íramkörök kikapcsolhatók). Azért ez, mcrt 
bár 32 éves, szépen dolgozik és mcguntam, hogy a 
régi High-Endnek kikiáltott csodamasinák állandóan 
szervizre szorulnak, ha egyáltalán életben tarthatúak 
még. A digital/analog konverter. a világ egyben 

legelsője is 1984-ből. Mégpedig a Sony DAS-702ES. 
Nyilván azé1t. mert még nem találtam olyat. ami 
jobban tetszene 44.1 és 48khz-cs jelfeldolgozásnáL 

Az előerősítőszintén a Sonytól jött, 1976-tól gyártották 
TA-E86b néven. míg a sztereo végerősítő, dual mono 
felépítéssel, egy Sony MU-A 051, egy U magas rackes 
kiépítésben. A sort a Leedh Aura H hangfal záija, an1i 
a gyári kevlár talpacskán álldogál (már 1987-ben!). a 
maga 85 kilójáva l. A hangszórókészlctct egy darab kis 
Audax tölcséres magas, egy 12 cm-es Focalmélyközép 
és négy hasonl 6 méretű Focal mély hangszóró alkotja. 

( ... és még mit szerelünk a hifizésben? Magát a hifizést. 
Engedelmetekkel, néhány kéretlen jó tanács:) 

Semmi high-end, mégis miért szcrethető a hang? A 
véleményem az, hogy minden egyes audio rendszer 
esetében, elsősorban a körülményekel érdemes rendbe 
rakni, runi a tápellátásbóL az összeköttetésekből 

készülékeink között. a rezgéscsillapításból és az 
akusztikából áLL A hangzástér kialakítása mcllett, 
sz{unít, hogy megtaláljuk az abba passzoló hang
sugárzókat, amit nyugodtan nevezhetek a hi fi 
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legfontosabb részének. Az egész audio rendszer 
origójában ez áll. Ha ezt clbaltáZ/.uk, akkor buk.tuk 
a rcndsl'crből kihozható hangminőség java részét is! 
Érdemes a hifi rendszerre ciköltendő költségvetést 
úgy beállítani. hogy a hangfalakra a többiekhez képest 
arányaiban jóval több jusson. Ez van velünk közvetlen 
kapcsolatban aL egyik oldalon. és a hifivel a másikon. 
Ugyanalo-kor az a véleményem, ha a körülményeket 
rcndeztük, majdnem mindcgy milycn az elektronikai 
felhozatal. Oké, azért ill is, mindcnképpen érdemes 
törekedni az elérhető maximumra. Dc lenne még egy 
érdekes szcmpont: ha kábclekbc, állványokba, vagy 
a hangfalakba fektetjük a pénLünkct. akkor értékálló 
tcrületeket fejlesztünk. Mivcl. a minőségi kábel. az 
idők folyamán csak javul a folyamatos járutás miatt. 
UL állványok is kifejezetten strapabírónk szoktak 
lenni. (cgysLcrű szerkezctüknck kösLönhetőcn) és a 
hangfalak is a hifi ésszerűbb. műszakilag fenntartható 
területéhez tartoznak. Ha ezek kicsit túl is vannak 
dimcnzionálva nem baj. Iliszcn az egyszerűbb 

clcktronikák, amikjellemz(>en a ked vczőbb árfckvésbc 
vannak pozícionálva. kevésbé szcrvit.igénycsck. mint a 
drágább. esetlegcsen bonyolultabb lársaik. melyeknek 
itthon. soks.wr nehézkes ajavíuatásuk. 

Eldönthetjük tehát: szénné vásároljuk magunkat, a 
soks:.wr túlbonyolított high-end világából származó 

technikákkal, - ahogy elég sok ismerősömnek ez a 

gyakorlata. - dc akkor emiatt, rcnds.wrint aLt veszem 

észre. alig man.td szuftájuk. az al'okhoL való rendcs 

körü Imén y ck meg teremtésére. 

Ha viszont ezt megfordítanák az előbbiekben meg

fogalmuzou szemtélet szcrint, jobb hangunk és ke

vesebb problémánk lenne! Értem én, ne is mondjátok. A 
késl'ülékfctisizmus is szcrcthctő! Dc akkor tisztázzuk, 

ez a hifiLésnek az a formája, ahol a hang másodiagos 

szcrcpct tölt be és f~1eslegesen rugó/unk azon. hogy 

az elsősorban designnak tartoll hifi mcgsz61aljon a 

maga tudásának lehetséges szintjén ... 

(Tcrvczcm. hogy a későbbiekben majd az instaUálás 

során levonható tanulságokból szcmczgctck egy kicsit, 

hogy kénclfoghatóbbá váljon egyfajta elvi maximum, 

amivel tapasztalataink szerint, bárki ütőképesebb lesz 

az otthoni audio rendszerével szemben.) 

,.._...,.,......, ~· ..... - . . ... . ... . 
. . . . . . . . . . . 

• • - l 
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Hitachi 
... mond ez a név valamit az Olvasónak? A profi 
szerszámgépek piacán jeleskedő cég, néhány évtizede 
teljesen más iparágban utazott. A"hifi, és azon belül az 
analóg hangrögzítés területén alkotott maradandót ez 
a klasszikusjapán műszaki fejlesztő társaság, mclynek 
korábbi tevékenysége szinte a teljes ismeredenség 
ködébe vész. 

Elevcnítsük most fel a hifi technológia hőskorának 
eme dicsőséges fejezctét! A történet a múlt század 
70-cs és 80-as éveiben volt élő valóság. a kazetuís 
magnetofon technika fénykorában. Magyar hazánknál 
szerenesése bb gazdasági fej lődésű országokban 

(elsősorban Japánban és Nyugat-Európában) igen 
sok gyártó kezdett fejlesztésbe- a Compact Cassette 

technológia felvirágoztatására. Megjelentek az asztali 
kazettás rnagnók legmagasabb fejlettségi szintet 
képviselő megoldásai: szeparált, keményített anyagú 
3-fejes, kettős hangtengel yes, többmotorosszalagpálya, 
teljesen szélválasztott zajszegény felvevő-, és lejátszó 
erősítőveL automata szalagkalibrációval, lEC/Type 
IV (Mctal) kis zajszintű kazetta használatával. 

1973 volt az első év. amikor a Hitachi/Lo-D. más 
néven a Toyokawa Works Ltd. előállt egy mindcn 
tekintetben korszeru magnófej típussal: ezt Hitasenrite 
néven vezették be a piacra. Lényege. hogy a fejeket 
nem Pennalioy-ból (alumíniwn-nikkel-kobalt 
ötvözet), hanem egy kristályos ferromágneses kemény 
kerámiából (ferrit) készítették. plusz. ezt még egy 
titán réteggel (Sen-alloy) tették még kopásáUóbbá! 
Folyamatos fejlesztés folyt az ezt követő l O évben, igy 
sz ü lettek meg a legendásan sz ép hangú és nagy tudás ú 
Hitachi kazettás dcckek. melyek mára igen ritkák 
lettek, évente csak néhány darabot találni belőlük a 
használt piacon. Annyira lecsökkent a számuk, hogy 
még az chay-en is ritkaságnak számítanak. mára igazi 
gyújtői darabokká nemesedtek. A felsőbb kategória 
ide tm·tozó modelljei: D-900, D -90S, D-2200M, 
D-3300M, D-5500M, D-E95, D-E99, D-909. D-9, 

D-XlO. 

A szélesebb körben ismert és kedvelt Nakamichi 
magnókat szokás a kazettás birodalom királyainak 
titulálni. Így nem túlzás azt mondani, hogy a Hitachi 
magnói egész biztosan megérdemlik a magnók 
nagyhercegei megtisztelő címct ... 
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Az a tény is öregbíti a llitachi magnók hímevét, hogy 
é ltes koruk ellenére, megbízhatóan képesek tenni a 
dolgukat és jól ja\ íthatók, felújíthatók. A mechanika 
sok fém-, és viszonylag kevés műanyag alkatrészt 
tartalmaz, az elektronika pedig robusztus. hibák 
legfeljebb az elöregedett forrasztásokból és a 40 éves 
elektro l it kondcnzátorok jelenlétéből adódhatnak. 
A sorok írójának mindig voltak Hitachi felső 

kategóriás kazettás rnagnói. úgy is mondhatjuk, hogy 
végigkísérték az eletemeL 20 éYcsen ( 1999 körül) 
egy ezüstszínű D-E95 magnót birtokollam. emeliell 
volt még egy ezüst D-E66 is tartalékban. 2000-ben 
egy szintén C/Üst D-E99-et az orrom e lőtt vittek el 
egy szolnoki műszaki bizományiban. Azután 2011 
magasságában feltűnt a régi hificity.hu-n egy D -909! 
Ezt senki scm ismerte, mert nálunk nem lehetett kapni 
üzletben. Hamar meg is vettem. Egyébként sajnálatos 
módon a Hitachi volt a világon aL első cég, amely 
szögre akasztalla a hiri bizniszt, nagyon korán, kb. 
1988-ban. Emiatt a gyártmányai közüla legfiatalabbak 
is minimum 30 évesek, b<1ven a veterán készülékekhez 
tartoznak. Szóval, a D-909 kb. 1985-86 között volt 
gyártásban -sajnos, egy gyenge pillanatomban eladtrun 
Németországba. Ígércm, ilyen hülyeséget többet 
nem csinálok. Igyekszem a Hitachi gyártmányaiból 
a legszebbeket megmenteni aL utókornak. lehetőleg 
működőképes és gyári állapotban. Volt egy időszak 
az életemben, amikor nem volt hifi a birtokomban: 
2014-16 között. Viszont, 2016 tavaszán lehetőségem 
volt megvásárolni egy komplett Hitachi rendszert. 
lilás-bronzos s.dnbcn (HCA-7500Mk2 előfok. HMA-
7500Mk2 végfok. FT-8000 FM tuner. D-E99 deck). 
Ez visszahozta a/ é lctkcdvcm. azóta is szívesen 
hallgatom őket (közben szcreztem még egy HMA-
7500Mk2 végfokol is. természetcsen Li la szú1ben. így 
már dual-mono módban tudom hallgatni a zenét). A 
magnók között van egy kuriózum. amit hamarosan 
lehetőségem lesz fe lújítani és kipróbálni: a D-XIO. 
Ez egy auto-reverse 3-fejes magnó, amely mindkét 
irányba tud fel venni és persze lejátszani! Gyártották 
l 984-87 között, ai' üzemeltetési tapasztalatokról 
hamarosan be fogok számolni, itt. 

Kérdezhetnék jogosan, hogy milycn egy Hitachi 
csúcskategóriás magnó hangkaraktere? Nos, nem 
fog csalódást okozni: akusztikailag mcleg tónusú, 
elektroncsöves kés.1ülékck hangzására hasonlító 
hangj uk v an. A fernt fejes magnók között sokáig 
hallgathaták. nem fárasztó az előadásmódjuk. Ha 
megfelelőcn vannak beállítva. és működik az ATRS 
rendszer (autokalibráció Hitachi módra). akkor 
veszteségmcntescn képesek a műsort kazettára 
rögzíteni. Jelenleg a D-E99 magnó van bekötve a 
rendszcrembc. így arról van már 3 évnyi üzemeltetési 
tapasztalatom. Nos. nem bántam meg hogy 
belevágtam! Megbízható. s a dual capstan futómű 
is szépcn tes/i a dolgát. én f61cg Maxcll kazettákkal 
szoktam haszná lni. Oe{!11er Gábor 

Magnó főnix üzemmódban, 
avagy egy ritka Hitachi 
kazettás újjászületik 
Néhány hettel ezelőtt tettem az Olvasóknak cg) 
ígéretet. Arról volt benne szó, hogy írni fogok ai 
egyik legritkább Hitachi magnu. a D-X 10 felújításáról 
és a használati tapasztalatokr61. Jó hírem van . a 
magnó számára új kors.tak kezdődött. és n.:mélhctőlcg 
meghál<\lja a kapotttör(xJést ... 

A D-X 10 típusú kazettás magnót a Hitachi 1984-
87 közölt gyártotta és viszonylag kevés van belőle. 
Nemcsak hazánkban, dc l:.urópában is a fehér holló 
kategóriába sorolható. Több érdekes tulajdonsága van 
ennek a készüléknek: úgynevezett ,.reverse monitor" 
rendszerű futóműv~l építették meg. háromfejes 
(igazából 4 fejes, a dupla törlőfej miatt) létére oda
vissza képes felvenni és lejátszan i! Ezen kívül ferrit 
anyagú fejekkel van ellátva. direkt hajtású kefe nélküli 
fórnotorja van. és automatikus szalagkalibrációra 
is képes. 1984-ben, mindcz hihetetlen űrtechnika 

lehetett, amiről a magyar hi fi rajongók legfeljebb 
képes magazinokból éltcsülhellck. szemtől-szembe 

keveseknek adatott meg, hogy egy ilyen csodát 
lássanak, vagy esetleg birtokoljanak is. 99800 
japán jenbc került új korában, ami meglehetősen 

sok pénz lehetett a 80-as évek japán világában. Ma 
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semelyik cég nem vállalkoma ilyen képességű és 
nlinőségu berendezés tervezésére és gyártására. Egész 
egyszerílcn nem érné meg, és nincs is meg a hozzá 
szükséges szakmai-technológiai tudás. De 35 évvel 
ezelőtt még más szinten áHt az, ipar, nem vetették 
meg a jóféle analóg technikát. és a muanyagokat 
is csak olyan helyekre tervezték be, ahol nem sok 
vizet zavartak. Majd látni fogjuk, azért ez sem fedi 
teljesen a valóságot, de mentségére szolgál a hajdani 
tcrvezőknek. hogy a szerkezet szépen javíthatónak 
bizonyult. 

A történet idén április elsején kezdődött. Reggel 
bementem dolgozni (villamosmérnök vagyok egy 
cég nél), és egy bm·átom telefonált. hogy riadó van! Kis 
idő múlva kiderült, hogy nem egy jól irányzottáprilis i 
tréfát sütött el, hanem egy l O évente felbukkanó 
ritkaság került lőtávalon belülre, és meg lehetell 
venni értelmes áron. Ajófogás.hu-n voll meghirdetve 
a magnó. 35000 Ft-ért. Felhívtam az dadót, és némi 
rábeszélés (pénz beszéL magnó nyávog) hatás{u·a 
megköttetett az üzlet. Az újabb megállapodás szerinti 
vételárátutalását követően egy hét múl va. a tippet adó 
barátom segítségével meg is érkezett a készülék. 

Most következik a szomorú magyar valóság: a 
magnó kissé vacak állapotban vészelte át a szí'ík 
esztendőkeL Tö~b hibáról árulkodott a belvilága, az 
elektronikai panel repedt voll, a vezetősávokat ügyes 
kezek szigetelt huzalokkal patkolták meg. Tovább 
vizsgálódva kiderült a mechanikában még az eredeti 
szíj lakott, kátrányosra rohadval A kijelző fényereje 
vibrált, az előlapról egy kis takaró díszléc hiányzott, 
és valahogy az e$ész deckben vastagon álltak 
pormacskák, szőrszálak és döglött esótányok! Húúú, 

ez egy igazi zam'atos pajtalelet! Imádom az ilyet- más 
lehet. hogy sikít va dobja ki a kukába! 

Mivel a mechanikához évtizedek óta nem nyúll 
senki, ezért kiszereltem egyben az egészet. Egy 
alapos tisztítás és a szíj pótlása után hamar kiderült, 
hogy azért nem úszom meg ennyivel. A fejek 
forgató mechmlizmusa lemgadt a régi zsírtól és 
nem üzemelt, a csévélőmechanika szorult és emiatt 
lehetett a nyávogást hallani, a tetejébe pedig, a 
fejszerelvényt sem tudta akadás nélkül felhúzni, 
ha lejátszásra kapcsoltam. Mit lehet tenni. a teljes 
mechanika fel új í tás a lehet az egyetlen gyógymód. 
Szétszedtem a hozzávetőleg öt egyedi szerelési 
sz i n tet tartalmazó robusztus felépftésu futómuvet, és 
nagyjából három héten át dolgoztam rajta. Többszöri 
szétszedés, összerakás, finomhm1golás következett. A 
fejzsámoly vezetősínje törött volt, a csapágygolyókat 
is elengedte maga mellől. Itt kaptak a tervezők egy 
kis virtuális fejmosást. mert ezt a vezetősínt fekete 
műanyagból öntötték. ami kirepedt és kihajtott. Erős 
kétkomponensu ragasztóval sikerült hclyreállítmli. A 
macskahangok kiűzése volt a másik nehéz feladat, a 
futómű orsózó tengelycsonkjainak forgásérzékelése 
és fékezése mágneses elven muködik. Ez egy 
kmiózum, de sajnos a felcsévélő orsót gyárilag rosszul 
szerelték be, kellett még egy műanyag alátét, hogy a 
mágnestáTcsa ne súrolja a mögöttc lévő támaszlapot. 
Az egyik fény képen nagyon szépen látszik ez a részlet, 
ugyanott, ahol a mechanika vezérlése is mutatkozik. 

A vezérlésről is kellett némi tanakodás, mert erről a 
magnóról nem tudtam szervfzkönyvet letölteni, így 
sok fotóval dokumentáltam a javítást. Azért, nem olym1 
egyszerű megtalálni egy dupla progrmnkerekes három 
mágneskapcsolós magnómechanika nullpontját, de 
pár óra próbálgatás után sikeJTel jártam. A fejfordító 
mechanizmust nem mertem szétszedni, ezért Tuner 

spray-vel kimostam a vaslemezek közölti beragadt 
kenőanyagot, csipcsszel széthúzva őket, ezután egy 
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kevés WD-40-et juttatva a mechanizmus elemei 
közé már stabilan működötl az irányváltó. Kézzel 
többször átmozgattam a mechanikát. és megkerestem 
a nullpontját. Csak ezt követően mertem a motorcrőt 
níszabadítani a gépészctre, hiszen ilyen esetben, 
nagyon nagy a veszélye a fogaskerekek ledarálásának. 
Ezt mindenképp szerettem volna elkerulni. mivel 
a fogaskerekek jó állapotban voltak, és speciális 
kialakításuk miatt szintc lehetetlen volna legy<írtani 
őket. Az indítás sikcriilt. nem hallatszott fogaskerék 
darálás sehol. A mechanika tehát isrnét kezdett régi 
hírnevéhez mél tó n mí'íködni. A fejek beállítása 

= .. 

szcmmcl láthatóan gyári volt, így ehhez nem nyúltam Pioneer _ egy már ka 
hozzá. 

Az elektronikai panel helyrehozása volt a következő 
harci feladat. A panel kiemelése után láthatóvá vált 
egy repedt rész, amelyen a fóliasávok megszakadtak. 
Ezeket meg kellett forrasztani és az erős ragasztóval 
mindkét oldalt meg is támogattam. Sajnos fennmaradt 

két átkötő vezeték, mert a panel felső oldalán lévő 
ezüst fóliaréteg nem volt javítható a repedésnéL 
Szerencsére ez nem befolyásolja a deck elektronikai 
mí'íködését, egyébként átforrasztás után a teljes panel 
mchctett vissza a helyére. 

M_ivel a készülék külalakja is kifogásolható volt, ezért 
ennek a restaurálása maradt hátra. Egy könnyebb rész 
az előlap tisztítása. és egy nehezebb. a hiányzó takaró 
díszítőelem előállítása. A díszelemet gépműhelyben 
állítottam elő l mm-es alumínium lemezből, haj If tás sal. 
A gombok és a fényvezető elem helyét fúrással
reszeléssei munkál tam ki, utána pedig kapott egy 
fekete eloxálást, mint felülctkczelést. A fényvezető 
egy régi Pioneer CD játszóból származik. Erről is 
vannak fényképek, melyeken a nyers munkadarab és 
az előlapra felrögzített kész fázis is látszik. 

Összeszerelés, csavarok-kötőelemek pótlása, kábelek 
elrendezése és a vezérlő gombsor szintbe hozása után 
egy újszerű magnódeck lett a végeredmény. Az előlap 
nem karcolódott. és nem is kopott nagyon. így nem 
volt sok muuka gyári állapotba hozni. 

A felvételt és a lcjátszást kipróbálva örömmel 
állapítottam meg, hogy a magnó fejbeállításai és az 
elektronika állapota kifogástalan, s a kapcsolók és 
pot:méterek scm scrcegnek. A felvétel hangminőségc 
átlagon felüli. a felvételt egészséges hangzási 
egyensúly jellemzi. Hangzási karaktere a többi 
Hitachi magnódcckre hasonlít, talán kicsit élénkebb, 
nagyobb tömegű, fajsúlyosabb mcgszólalása vru1. 
Mindcnképpen megérte a fáradságot, mert ismét egy 
ritkaságat sikernit megmenteni a pusztulástól. A 
képeken jól látszik a bonyolult mechanikai felépítés 

és a kompromisszummentcs elektronika összefogása. 
amit ma még jobban meg kell becsülni. 

nem csak úttörőknek 

Az otthoni hifizés ma már egy törpe kisebbség 
furcsa hobbija, de néhány évtizede nagyon divatos 
időtöltés volt. Aki rendelkezett akkoriban otthoni 
hangrcndszcrrcl, az az audiokultúra zászlóvivőjének 
érezhette magát, és rendez h ene a h á zi buJ i kat. J ó magam 
talán négy éves voltam, runikor először nyomtam 
meg egy magn ó REC gombját, ha jól emlékszem egy 
Trident gyártmányú rádiósmagnó volt a szerenesés 
kiválasztott. ldővonalw1kon most visszatérünk 1938-
ba. Japánba. Ebben az időben alakult egy patinás, és 
mára sajnos nagyon más ipari területeken munkálkodó 
cég, a P i o n cer E lcctro nic Cotporati on. lUc tv e, nem ezen 
a néven alapították, hanem a keleties hangzású Fukuin 
Shokai Denki Seisakusho névre hallgatott eredetileg 
a vállalat. Az első tem1éke egy hifi bru1gszóró volt, 
amellyel v i lágbírnévre tett sze rt. 

Magyarországon az audio kultúra tgcn mostoha 
köni lmények között fejlődhetett, a hazai gy<htók 
nem tudtak hozzájutni a világ élvonalába tartozó 
alkatrészekhez, így a hazai hangbarátok többségében 
a nyugati országokból bejutott használt készülékekkel 
kellett, hogy beérjék. Biztosan emlékeznek, a 70-
es évek végének az ezüst színű (úgynevezett kék 
korszakba tartozó) Pioneer hangrendszereire, melyek 
nevüket a szemel szinte kisütő kék kijelzőkről kaptálc 
Ezekkel akkor igen ritkán lehetett találkozni. de a CT-
506-os kazettás magnó sok ember számára ismerős 
lehet. Ez volt az Akai különfélc modelljci mellett, a 
legnagyobb számban nálunk értékesített nyugati hifi 
kazettás deck. Állítólag több ezer darabot importáltak 

hazánkba ebből a kétfejes, egymotoros, Deprcz 
műszeres kivczérlésmérővel ellátott. mechanikus 
üzemmódkapcsolós, de épp ezétt elpusztíthatatlan 
masinából! Talán minden 3. családban volt legalább 
egy ideig ilyen magnetofon, s jó részük még ma is 
működik. 

Milyen volt a Pioneer cég logója? Ha csak felületcsen 

szemléltc az ember, akkor egy régi néprád i 6 sziluettjérc 
hasonlított. de valójában egy görög nagy Omega betű 
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és egy h<mgvilla egyesítéséből képződött. Ez egyben a 
cég küldetését is elárulta. A nagy Omega betű- Ohm -
szimbolizálja az clcktronikát, a hangvilla pedig a zene 
rcprodukc iój át idézi meg. 1999-bcn a P ionccr le cserél tc 
ezt a szép történelmi jelképet egy sokak szerilll gyengébb 
képi tartalommal rendelkező logóra, ami olyan mintha 
egy óvod<í.s gyerek tervezte volna! Ezzel, a cég mintha 
szakított volna az addigi hagyományai val, és egylittal egy 
időre átlépett a műanyag korba, ahová már nem fogom 
követni. De a házimozi és sokcsatornás hanggal ötvözött 
képtechnika is, - a mai korban, - felforgatja és túlingerli 
az embereket, a zenék bensőséges hallgatása másodiagos 
szempont lett a készülékgyártóknak.. Ezzel nem 'tudok 
egyetérteni. 

Térjük most vissza cikkünk tárgyához, a 80-as és 90-es 
évek Pioneer elektroakusztikai csodáihoz. Először is ki 
kell jelenteni, hogy akkoriban a gyártók nem ismerték a 
,.tervezett avultatás" és a "rnindcnt műanyagból készíteni" 
elveket. A kor készülékei, akár 40-50 évig is képesek 
szolg<ílni, ha a rendszeres karbantartást megkapják 
használat közben. Tehát örök élet, plusz két nap. Ha 
valaki hozz<1jutott egy ilyen aranykort idéző készülékhez, 
annak már nem volt gusztus a a mai csili vili, mókusvakító 
technikákhoz. A kék korszak után, nagyjából !987-ben a 
Pioneer egy rövidke műanyag korszakot követően (CT-
3, CT-9R). kifejlesztette az elegán~ fekete készülékházas 
hifi sorozatát, an1ely nem kapou ugyan akkora elismerést, 
mint a kék korszakos, de szeriotem sokkal komolyabb 
műszaki beltartalommal rendelkezett. 

2000 körül eladtarn a Hitachi rendszerernet, és nem 
tudtammilyen komponenseket vásároljak helyette. Abban 
az .időben még műk.ödtek a budapesti műszaki bizományi 
boltok (Király utca, Nagyenyed utcai Elektro-City, 
Kinizsi utcában az Old Hifi), és ott nagy valószínűséggel 
rá lehetett akadni, valamilyen 90-es évekből maradt fekete 
Pioneer gépre. Volt egy megszállott hifi gyűjtő barátom, 
Gönczöl Csabi, aki egyszer a Király utcában rábukkam 
egy Pioneer CT-959 magnóra. Egy nála tett látogatás alatt 
megmutatta a nagy fogást: fekete- szálcsiszolt és eloxált 
csoda deck, óarany Old English Antiqua feliratokkal a 
kazettafészek ajtaján! Tényleg egy csoda volt, s olyan 
finom műszer benyomását keltette, hogy elhatároztam, 
nekem is kell ilyen littörő magnó! Az Elektro-City-ben 
(budai oldal, Nagyenyed utca) találtam kettő decket is, 
először egy CT-939-et, később pedig egy CT-9la is lett 
mellé. De Csabi haverom a katalógusokból kibogarászta, 
hogy nem ezek lehetnek a legjobbak, hanem a CT-979 
és a CT-93 deckek! Llyet vajon hol tudnék szerezni? A 
comerciante.hu (azóta már megszűnt) weblapon hirdettek 
200L-ben egy CT-979-et, és nem is volt drága (35 darab 

ezresbe került). Ut<í.Jla a hangrendszer többi komponense 
is megérkezett a nappal imba. PD-9300 CD játékos, A-7 !7 
integrált erősítő és F-757 rádiótuner. Hangdoboz mclléjük 
egy pár TDL RTL3SE volt. Nagyon szépcn szóltak 
együtt... 

Ahogy teltek az évek, CT-979-es magnóból 4 különbözó 
példány is volt a birtokomban. annyira beválL a technika. 
Időben az utolsót201l -ben vettem, egy debreceni Pioneer 
gyűjtő barátomtól, üzemképtelen állapotban. Némi 
mLmkával és egy donor CT-757 segítségével eme deck 
ismét működővé vált, és azóta is szépen teszi a dolgát. 
Közben egyszer eladtam 2014-ben. dc 2017 elején már 
ismét az enyém leu. Egy franciaországi, sérült állapotú 
CT-777-et felhasználva kicseréltem a nyomógörgőit, 

később új szíjakat és idler gumipalástot is kapott. A 
mechanika oly<m finom an j ár, hogy csak a villanymotorok 
halk zümmögését lehet hallani mGködés közben. Ez azért 
egy l 991-es gyártású magnótól, elég szép eredmény. 

Lássuk, mit is tud ez a napkeleti csodagép: A Pioneer 
2+ l rnotoros, klasszikus szíjhajtásos magnómcchanikája 
került bele, amely Refcrence Master Transport névre 
hallgat. Nem mellesleg, zárt hurkli kettős h<mgtengcly 
dolgozik benne. malomkeréknyi lendkerekekkeL Há
romfcjes szalagpályája van, a felvevő és a lejátszó 
feje Laser Amorphous (amorf keményített Permalloy 
ötvözet, 15000 üzemóra élettartammal). Maga a magnó 
8,6 kiló tömegű, méhsejt szerkezetű alaplemezre 
építették fel (sajnos nem vörösrézzel galvaniz<ílt, mint 
az elődmodelljei). A kijelzője 18 szegmens es csúcs tartó, 
kétszínű vákuwnfluoreszccns rendszerű, két átkapcsolható 
méréshatárral. A kazettaajtóhoz sem kell izomerő, motor 
mozgatja ki és be. De a varázslat még nem ér itt véget, 
a szalagteszt automatikus, csak egy nyomógombot kell 
benyomni hozzá (Super Auto BLE). Ez semmi mást 
nem jelent. mint a Bias., Level, Equalisalion tesztelése 
és az optimális szalag munkapont megtalálása, minden 
szalagfajtánáL Így nem kell kézzel bajlódnia felvétel előtt, 
több potméter tekergetéséveL Azért a Bias egy motoros 
potméterrel utólag állítható, ha valakiszeretne kicsittöbb 
magasat a felvételére. Az autokalibrációs folyamat 4-5 sec 
alatt lezajlik. közben a Bias potméter önműködően forog, 
egy kis piros LED világít a forgatógomb szélén. Ilyenek 
ma már nincsenek, de jó lenne. ha az ipar ilyeneket 
gyártana műanyag computer gyűjtemények helyett. 

Végi.il a hangzásról illik néhány szót írni, hiszen egy 
magnót scm azért veszünk, hogy nézegessük (azért ez 
nem teljesen igaz, mert nem árt, ha a magnó vizuális 
élményt is nyújt működése közben)_ A Pioneer magnók 
h~mgja izgalmas, igen tág frekvenciamenettcl, inkább 
puha, kiterjedt, izmos rnélyencrgiákkal rendelkezik. 
S~át véleményem, hogy van benne egyfajta rózsaszín 
szemüveg effektus. Ez nem jelenti a hangzásélmény 
meghamisítását, de k.icsü idealista. olyan, mint arnikor 
egy étel ízei karaktercscbbek. Nem nundenki szereti a 
csípőset, dc szegényebb lenne a világ erős paprika nélkül. 
Ehhez hasonlít a magas kategóriás Pioneer magnók 
h<mgzásvilága. Amennyiben valaki szívesen kipróbálná, 

most is beszerezhet egyet, mai ára 350-450 euro az cbay-

en. 
Oepner Gábor 
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A mostanság oly d i' atos rctro hullámait meglovagolva 
vctődtünk cl, élctünk digitális óceánjában egy piciny 
analóg sz.igctre. Kollégám szokta mondogatni. hogy én 
vagyok az egyetlen, aki még kaz.cttást hallgat. Mire én 
nagyon összeszedve a gondolataimat rögtön rácáfolok, 
még legkevesebb két esetre hivatkozva. Be kelJ 
valUam. régóta a hifi területén mozgolódom és elég 
sok mintavétellel rendel kezem mások zenehallgatás i 
szokásairól és valóban. a kaz.cttús magnó mindenkiben 
egyfajta kedélyes nosztalgiát ébreszt, de hogy 
rendszercsen használ ná is, na, aLt azért nem. 

Mivcl. mindannyiunkban van némi alapjárari de
formitás a magnók irányában, összeadtuk a leg
többünknél a polcon. dísLként porosodó magnős 

parkot. majd kivontuk belőle aL idő közben műszakilag 
mcgrogyottakat. Jcllemzőcn jó. vagy felújított 
állapotban kerültek még ki oda a gépek. ugyanakkor 
műszaki s~:empontból mindig meglepetés. hogy a 
következő próbajáratás miként fog clsülni. Nos, a 
kéznél levő magnók létszáma hamar lefelcződött. 

ugyanis követclmcny volt a lejátszási paraméterek 
gyári sz i n ten tartása me l leli a fe h étel terilletén is 
méltó helytállás. Így most kilenc magnó jutolt el a 
megmércttetésig. amiből a Pioncer CT-W901 rögtön 
kettőnek számí!. histen kétkazettás lévén mindkét 
oldalúval nevezhetett Mondjuk ezt én crőltcttem, mert 
a t{u·sas<Íg igencsak ki kelt magából, hogy a kétkazis 
mit keres chben a főleg háromfejesek által képviselt, 

felső középkatcgóriás társaságban. De gondoltam. 
'szívatásnak' majd jó lest.. mikor a vakteszt után 
kiderül. hogy kváz.i ugyanaLI pontoztcik le kétszer. 
Célunk. hogy az első helyezcll majd a későbbiekben 
megmérkőzhcssen at igati magnós top Iigával és ha 
lehet, egy abswlút győL.tcst hirdethessünk. 

Így teszteltünk: a vaktcsL.t attól vakteszt, hogy a 
zsűrinek nincs rálátása a tcsztelési folyamatokra. Ezért 
egy jó nagy. -bár sajnos valamelyest hangelnyelő. -
paraván került be a két hangfal közé (az egyszerűség 
miatt Avaion Transccndcnlnek írom). Ennek a 
meghajtásá:ról, egy enyhe modi fikúláson átesett Sony 
TA-N630ESD cr6sítő gondoskodott. Az igaz. hogy 
az Audiotab 8000-ct beszéltük meg, hogy némileg 
hűek legyünk a szellemi örökséghcz. dc én kivételcsen 
felülb[rJitam ezt (a többiek tudta nélkül) és bíztam 
az ál tal am jobban ismert elektron i kában. Egyszerű. 
hangsemleges réz. össLckötőkkcl kapcsolódtak 
magnóink az crósít6höt. és a ret.gésmcntesítő állvány 
legfelső polcán L<úlott a tcs~:tsorozat fő eseménye. 
Mindcn magnót fátishclycscn kötöttem be és előre 
bekalibráltam a BASF Chromc Maxima ll tcsztkazetta 
paramétcrcirc. cmcllell mind bekapcsolva ,.melegen"' 
, árta. hogy rá kerüljön a sor. A meghallgatás során 
továbbá mindegyiket kategorikusan ugyanabba a 
konnektorba csatlakot.tattam a nagyobb hitelesség 
kedvéért. él6sz.ör felvettük az Ultimate Mancini 
lcmczér61 az cls6 számot (I'hc Pink Punther Theme). 
majd visszahallgattuk. utána az Arabcsquc-Crystal 
Cablc Sampler lemetl!ről. a könnyebbség kedvéért 
szintén az els6 számmal. újra megismételtük a fo-
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lyamatot. Mindkét esetben pontozták a hallott telje
sítményt, 0-10-ig teljedo skálán, illetve meg
jegyzésekkel egészítették ki, hogy most tudjak mirc 
hivatkozni. 

A zsűri: Tamásom, minden kereskedő (rém) álma és 
követendő példaképe. "Teréz" apa, a lelki béke és egyéb 
emberi éltékek fáklyavivője. Laci az "úricmbcrünk", 
emberöltőnyi hifis tapasztalatával egyik sarokköve a 
tesztnek és a negyedik hallgatózó Sanyi volt, aki t most 
ismertünk meg, de azonnal megkedveltük. Én pedig. a 
teszt műszaki lebonyolításáért voltmn felelős, így nem 
vettem részt a pontozásban. 

Elsőnek a Sony TC-K909ES-t kötöttem be. ami 
az Európában forgalmazott magnóik közül a csúcs 
volt 1994-bcn. Nagyjából egységes megítélése 51 
pontot hozott neki a lehetséges 80-ból. Tér beszűkült, 

l•ml:rs -
r:::::::::~ ö 
~ . 
o o o o (1) 

ep 0 o (l) @ 

sekélyes. tompa, mosott vélemények mellett akadt 
olyan is, aki meglepfx:n jónak hallotta igaz odaúta 
azt is, hogy zavart. Gyorsm1 átszcrcltcm az Onkyo 
TA-6711 mag11óra, ami 45 pontot húzott be és ezzel 
erősen közepes szintet igazolt vissza. Amúgy szép, 
letisztult darab. a kilencvenes évek közepére saccolom 
(direkt nem nézek utána, juszt sem). Unalmas, egysíkú, 
bágyadt ki fejezésekkel értékelte (alul) a zsűri. 

Az 1991-1992-es csúcsmodell a Technics kú1álatából, 
az RS-B965 már régről az én egyik kedvencem, dc 
T1unás előre közölte, hogy utálja a márkát. Lehet, 
hogy megnyilvánult a Pionecr fm1 éne, vagy épp 
sznobizmusba hajlik és a Tech.nics már derogál neki, 
de egy biztos, a bevetett paraván ellenére is áthallott a 
szitán és önmagához hűen lepontozta (hármat adott). 
A Technicset mindenk"i más összességében jónak 
hallotta, dc a pontszámokat tekintve végül 45-cl zárt. 
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Előre megkérdeztem mindenkit, melyik lesz a végső 
befutó, illetve a leggyengébb, szavazzon. A legjobbnak, 
látatlanban nündcnki (velem együtt) a Nakamichi 
RX-505-öt gondolta. Azért fontos leszögezni. H 

magnók műszaki állapota nagyban befolyásolhatta 
a teszt végeredményét, dc tudtrun hannincegy éves 
kora ellenére, a Naka újszerű, gyá1i állapotban van. 
Többnyire kiemelkedő vélemények jelezték a vakteszt 
hitelességét, ilyenek például: felvétel szuper, végre van 
mély, jó az átcrcsztősége, de volt, aki úgy ítélte meg. 
hogy magasba húz a fel vétele. Mindcnesctre 57 pontot 
gyűjtött, ami eddig a legjobb. 

Jöhetett végre a Pioneer CT-W901 bal oldala, amit 
a legjobban vártam, mert előre erős ellenérzéseket 
váltott ki Tamásból és kívánesi voltam, végül is, 
hogyan értékel. A két adott tízessel szembesült a 
pszichoakusztika munkájával, amit az évek alatt 
deformált az elméjében. Nála ez volt a nyerő. de a 
többiek sem húzták le. Visszafogott, részlettelcn, 
ugytmakkor jól hallgatható véleményeket látok leírva 
a magnóval kapcsolatban. 50 pont. 

Jöhetett volna a Y arnaha TC-K1000, nz ős csúcsmagnó 
a hetvenes évek végéről, de ami tegnap még jól 
működött az mára a kantakthiba áldozatává vált és nem 
volt értékelhető a felvétele. ezért ki zártuk. Ugyanakkor 
egyértelműen a CD lemezek ezen keresztül szóltak 
a legélethűbben. lévén a zenének minden magnón 
keresztül teljesen más jellegű hangja volt. A Yamaha 
helyett a Sony TC-KA6ES következett, ami \995-
ben került piacra, majd a Sony ezzel amodellel be is 
fejezte a csúcs magnók korszakát. Ez még legalább 
2003-ig rendelhető volt, igaz akkor már bő 300 ezret 
elkértek érte. Személy szerint én már, vagy húsz éve 
előszeretettel használom ezt a típust, kifejezetten 
felvételre. Ez a konkrét példány pedig, teljesen újszerű 
állapotban leledzik. Az össz. üzemidejét tekintve, 
mindössze pár száz futott órával. Ezt írták a tesztelők: 
nagyon jó, mindcnt visszaad, kicsit sok a magas, 
dinrunikus, de az alsó tartomány szűkös. Másik típusú 
kazettával, lehet, hogy más eredmények sziilettck 
volna, dc a BASF egy jó kompromisszum, arnire rá 
lehet fogni, hogy megfelel az arany középútnak. A 

Sony 63 pontot gyűjtött összesen, kiegyenlitett 
teljesítményének köszönhetűen. 

Az Uher CR-1600 műszak:ilag szintén 
leszerepelt. S bár két mcgelőlegezett, 

'legrosszabb magnó' státusszal büszkél
kedhetett sajnos így, élesben nem dcriilt ki, 
kinek len volna igaza. Jómagam a Yrunahára 
szavaztam. runi szintén padlót fogott 
műszakilag. dc ha rendben van. akkor biztosan 
rossz lóra teszek ... 

Végül a P ioncer CT-W90 l jobb oldali kazctta 
fészkc került sorra, ami ilyen véleményekre 
késztette a nagyérdemű!: nagyon jó ar{myok. 
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semleges. nem színez. jó dinanúka. nem fárasztó. 
vagy kissc tompa, dc érdekes ... Az össt.csítésbcn 58 
pontjával a második helyen zárt a Sony TC-K6ES 

A sorrend a következő: 

mögött. 
Tanuhágokat nem szcrctnék levonni. dc a Pioncer 
szercplésc mindcnkit meglepett! Így. a végén még 
egyszer meghallgattuk rajta a fclvételcket. inunár 
szemtől szemben. Végső soron, a teszt egyik negatí\i 
győztcsére. a Tecbnicsrc s~:avazóknak valamel)est 
igaza lett. dc legérdekesebb aL egészben. hogy 
a klasszikus mcse érvényes lett itt is. hiszen 
diadalmaskodon a legkisebb fiú a mezőnybcn. maga 

mögé utasítva néhány igaLi oagyágyút. 

A vicc az. hogy a másik asztaJkán clpihenó tabietet 
lát\ a. már mindenki alig várta. hogy végre vége legyen. 
a legkevesebb 4 órás műveletnek és strcamclhessenek 
egy kicsit. Amivel rcmétték. hogy a szimpatikus audio 
rendszerról ,égre egy mélycbb benyomást kaphatnak. 
Hát igen ... telik az idő, változik a ,·ilág ... 

Sony TC-KA6ES 
Pionec r CT-\\. 90 l (jobb o !dal) 

'Sakarnichi RX-505 

Sony TC-K909ES 
Pioneer CT-W901 (bal oldal) 

rechnics RS-B 965 

Onkyo fA-6711 

63 pont 

58 pont 

57 pont 

51 pont 

50 pont 

~5 pont 

~5 pont 
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... Egy ideje már húzódik ez az ügy 
közöttünk. Bozorádi jános, a KR Audio 
forgalmazója már többször kilátásba 
helyezte, hogy vihetem. Én meg persze 
általában igyekszem kitérni az egyenes 
válasz elől, pedig, ha van, amivel 
szimpatizálok és tényleg érdekel, 
az pont ez az erősítő. Most azonban 
elérkezettnek láttam az időt és végre 
elhoztam meghallgatásra! Ennek a 
konklúzióját foglalom most össze. 

A megszakott társaságban kapott 
helyet a VA 830. A teszteknek 
helyet adó fő helyre, -a nyugalom 
alapjául szolgáló, saját feJiesztésű 
állványrendszerre, - helyeztem, 
középre, a legfelső polcra. A 
megszokott, réz alapú összekötő 
kábelek kapcsolták össze, a forrásként 
használt Tascam DA-3000 digitális 
magnóval. Dac-nak, a Sony DAS-
702ES D/A konvertert használtam, s 
a lánc végén "Avalon Transcendent" 
hangfalak álltak. Az elektromos 
hálózatba való bekötéséta szabvány 
szerinti, ajánlott fázishelyességgel 
abszolvált am, míg a bemenetek közül 
az első számúra voksoltam. 

Meg kell emlltsem, hogy nagy 
reményekkel kapcsoltam be, hiszen a 
személyes szimpátiámat már korábban 
elnyerte ez a termékcsalád. Első körben 
viszont mindössze a feltűnóen jól 
kidolgozo!!, "lá Iványos" elemekkel 
operáló zenéken mutatott csak fel 
olyan teljesítményt, ami esetleg 
elnyerte a tetszésemet. Ennek nem 
örültem, és remélve, hogy a fejlődés 
irányába haladok, átlapoztam mind 
a négy bemenetel, de a megváltás 
nem jött el. Tulajdonképpen az volt az 
érdekes, hogy ugyan gyanakodtam a 
fázishelytelenségre, de anny1ra nem 
volt erős az a tipikusan "f ázisfordított" 
hang karakter, így ezt a kételyt 
egyelőre eloszlattam magamban. 

... hallgattam nagyjából másfél 
napig és úgy tudnám leírni a zenei 

produkcióját, mint a kutya szűkölését. 
Megfelelő hang,- az általános zenei 
felhozatalból, amiben a kedvemet 
lelem, - nem jött ki. Ennek tetejébe 
zavarosság és egyéb alkalmatlansági 
tényezők pedig, igen. 

Próbaképpen, és amiért már 
magam előtt is igen tanácstalannak 
bizonyultam, mégiscsak megpróbáltam 
egy, az ajánlotthoz képest fordított 
fázisú bekötési. (Van némi 
ellenérzésem az irányérzékeny 
tápkábelek fordított működésével 
kapcsolatban, de ezen túl kellett 
lépnem.) 

És láss csodát, egy lépéssei előrébb 
kerültünk az elvárt hangminőség felé: 
a hang végre "kijött" a rendszerből. 
Ugyanakkor, annyira érezhető 
volt az alkalmatlansága, "emberi 
fogyasztásra", hogy elkeseredésemben 
magára hagytam, hadd járódjon. 
Adtam neki egy tíz napos türelmi 
időt, ami alatt, feltételezésem 
szerint, az újkorától való ellenfázisos 
használatából átjáródik, az általam 
"normálisnak" vélt állapotba. Igazából, 
annyira lehetetlen volt vele együtt 
élni, hogy a barátaim, akik érdeklódve 
vetették rá magukat a hangbeli 
csemegére, gyorsan megértették, 
miért inkább a lakótér másik felébe 
száműzöm magamat. De azért időnként 
mintavételeztem az erősítő akusztikai 
teljesítményét. Az az elektronikából 
jövő jellegzetes reszelősség, amivel 
a hangzásképet megalapozta, 
érzékeltem, hogy folyamatosan 
finomodik. 

Egy bő hét után, kíváncsiságból 
rákötöttem egy frissen szerzett, de 
harminc éves lechnics RS-8905-ös 
magnót. Egy régi kedvencemet, a 
Band of Gypsys koncertfelvételét 
indítottam el jim1 Hendrix-tól, így, 
kazettáról. Ez igen halk felvétel, így 
a maximum teljesítménye közelébe 
vezérelhettem ki a kis erősítót és 
úgy látszik, ez jót tett neki. Mert az 
intenzív hajtástól, kikerültek belőle a 
maradék, de makacs hangzásképben 
lévő zavarok. Legközelebb, már nagy 
reménységgel ültem le elé. Egy nagyon 
enyhe zavarosságon kívül, - ami a 
bemelegedéstól teljesen elmúlt, -
megjött végre az a hang, amit az 
erősítővel kapcsolatban eleve vártam 
és elvártam. Most már kezdődhetett az 
igazi meghallgatás. 

Gyorsanátestem a ló túlsó oldalára. 
úgy terveztem, hogy kiválasztok 
néhány demónak használható felvételt 
és azok segítségével fogok tudni, 
részletes hangtérképpel szolgálni. 
Ehelyett, egyik lemez jött a másik 
után. Napokig nem tudtam )ejönni a 
szerről", a hangzás annyira magával 
ragadott. A megjelenítés alapja, a 
holografikus háromdimenziós tér volt, 
amire úgy tűnt, egy kicsit felülról 
tekintek rá. Tökéletesen berajzolt 
hangszerek tűntek fel a semmiből, úgy, 
hogy szinte láttam őket. 

A színpadmélység, - ahol ez a vizuális 
reveláció kialakult, - legalább 3-4 méter 
mély volt. Nagyjából a hangfalak előtt 
kezdődhetett úgy másfél méterrel 
és a szoba hátsó faláig tartott. De a 
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besugárzott akusztikai tér, még ennél 
is sokkal nagyobbnak tűnt minden 
irányban. Olyan érzésem volt mintha 
én is benne ülnék. Még a hátam mögül 
is érkezett némi visszaverődő hang az 
előadásbóL 

Az audio rendszer elemei hallhatóan 
harmóniában voltak egymással és 
fokozatosan, egyre jobban velem is. 
Elvesztettem azt a képességemet, 
hogy függetleníteni tudjam magamat 
a hangoktól, a zene részesévé váltam. 
I dővel felfedeztem azt, hogy immár 
én is a rendszer aktív tagja vagyok, 
az energiáink összeadádtak és 
egymásra találtak. Az egész jelenség, 
fokozatosan, ahogy haladtunk az 
éjszaka felé, folyamatosan formálódott 
és elmélyült az élmény. Valószínűleg az 
esti áramnak köszönhetően is. A zene 
beszippantott és én feloldódtam benne, 
kinyílt a lelkem. 

Ezzel a jelenséggel csak az a baj, -
aki átélt már hasonlót, az pontosan 
tudja, - hogy ebben az állapotban az 
élmény letaglóz és a hang különféle 
jellemzői nem különíthetőek el a 
komplex megszólalás egységétől. 
Tulajdonképpen ebből a szempontból 
már nem is számítanak a részletek, 
mert az összélmény árnyékában 
megbújó, kizárólag a fül számára 
hallható akusztikai tényezőkről, 
önmagukban nincs jelentősége írni. 

Mégis megpróbálom elemezni: 

Az előadás fő jellegzetessége, a 
végletekig fokozott, de a hangot nem 
elszínező érzelmesség. A megfelelő 
felbontás is része az akusztikai 
képletnek, ezt is rendben találtam. 
A tér lenyűgöző, a sávszélek pedig 
nem határolják be az előadást, mert 
valahová a végtelenbe nyúlnak. A 
dinamika is rendben van és kontrollált. 
Színezettségnek és torzításnak nyoma 
sincs. Egyetlen pontot találtam, 
amibe beleszeretnék kötni, ez 
pedig, az erősítőbe fordítva bekötött 
hálózati kábel. Jól ismerem és efelől 
egyértelműen beszűrődik a tiszta térbe, 
egy nagyon enyhe zavarpír, amivel 
aláássa a komplex élvezetet. De ez 
tényleg csak akkor érzékelhető, ha 
nagyon odafigyelek rá. Most be kell 
vallanom, az eufória, ami a fotelemben 
tart, elbagatellizálja ezt a dolgot. 

A teszt, viszont nem teszt 
összehasonlítás nélkül. Ezért 
bátorkodtam összevetni a Mark 
Levinson 3205 előerősítő és 334 
végerősítő 'kombóval'. A KR simán 
lezenélte őket és kész, ennyi! 
(Ez alatt a hangkép géptelenebb 
megnyilvánulását értem.) 

Erősebben ezen a ponton éreztem 
meg a felelősséget, amivel tartozom. 
Mi történt volna akkor, ha nem derül 

ki, hogy a KR "ellenfázisban" van 
bekötve? Gondoljuk csak végig: 
meghallgatom ... nyilván valamennyire 
tetszik is, hiszen az elején, a legjobb 
minőségű felvételekkel, tetszetős 
is volt. De összehasonlítom a 
kontrollberendezésset majd leírom azt, 
hogy jó-jó, de azért a Levinsonok szintje 
még nem elérhető a számára. így, 
jogos lett volna a következtetés, mert 
egy magasabban árazott terméktől 
el is várható az, hogy jobb legyen. 
Az más kérdés, hogy a körülmények 
"szentháromsága", - ami áll az 
akusztikából, a berendezések közölti 
kapcsolatból és a rezgéscsillapításból, -
rendezett és azt a célt szolgálja, hogy a 
véleményem ez esetben is amennyire 
csak lehet megalapozott legyen. 

Konklúzió: A KR Audio VA 830 integrált 
erősítő a hosszú életű (kb 10000 órás), 
2x40 Waltos 3008 csöveivel, elegendő 
teljesítményt tud letenni az asztalra 
ahhoz, hogy a hozzá megfelelően 
illesztett hangfalakkal könnyedén 
elbánjon. Az előerősítése félvezetős, 
amihez a mikrofóniás zavarok 
kiküszöbölése mia tt, tradicionálisan 
ragaszkodik a gyártó. A végcsövek a 
KR saját 11handmade" gyártmányai. 
Távirányítás, ami a megszakott 
kényelmet a hangerő szabályozás és a 
bemenetválasztás terén biztosítja. Az 
erősítő önsúlya 20 kg, ami ideális társsá 
teszi, ha mozgatni kell. 
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zavaró tényező. 
Ma már, átlagos 
összegért csak 
egyszerűbb csövek 
közül válogathatok. 
Ezeknek a hangbeli 
tudása azonban, 
mélyen alatta marad 
az erősítőkből 
kinyerhető, 
maximális auditív 

t;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __________ .... potenciálnak. 

A letisztult, egyszerű design-t, 
az oldalain futó bordák teszik 
jellegzetessé. Kezdettől fogva, ez az 
egyik meghatározó stílusjegye a KR 
erősítőinek. A 830-as modell esetében, 
szembetűnőek még a kék színű ledek 
is. Ezek jelzik a bekapcsolt (üzem) 
állapoto!, a bementválasztást (nekem 
a négyes tetszett legjobban) és a 
hangerőszabályzó potméter helyzetét 
A bekapcsolása többlépcsős folyamat. 
A hátulján lévő főkapcsolóvallehet 
áram alá helyezni. Majd az előlap 
jobb oldalára tett gombocskával (vagy 
távirányítóval) bekapcsolva, némi 
késleltetéssei éled fel az elektronika. 

A hangfalterminálok, 
megkönnyebbülésemre, igényes 
darabok, a két szabványos bekötés 
(sarus, vagy banán csatlakozó) 
mellett könnyedén fogadja a 'pőre' 
drótot is. Gyárilag, egy forma 
rácsozalot alkalmaznak, védelemül 
a végcsöveknek, ami kötelező elem 
is az érintésvédelem miatt. De ezt 
nyugodtan ellehet távolítani használat 
közben, amennyiben biztonságosak a 
körülmények. (például, ha gyermek, 
vagy kisállat nem férhet hozzá). 

Azt még hozzá kell tennem, hogy nem 
vagyok túlzottan csöves erősítő párti, 
a csövek működésével kapcsolatos 
anomáliák miatt. Eléggé bosszant, hogy 
megveszek egy garnitúra végcsövet, 
aztán pár száz órát járatha tom, mire 
megjön a képességeinek megfelelő 
hangja, majd, ahogy használódik, 
idővel (általában 5000 óra alatt) lerúgja 
magáról az élettartamát és a leadott 
teljesítménye a hangjával együtt 
folyamatosan hanyatlik. Ez elsősorban 
nem is a hangzásképre gyakorolt hatása 
miatt okoz számomra problémái, 
hanem a folyamat instabilitásának és 
esetlegességének a tudatban előidézett 
kellemellenségét érzem inkább. Ezen 
felül, úgy gondolom, van még egy 

A KR csövei mellett szól a hosszú 
élettartam és a felsőkategóriás 
minőség. Felteszem, még ha a VA 
830 elektronikája nem is emelkedik 
ki a hasonlóan árazott (10000 Euro 
környéki) konkurens csöves erősítők 
fölé, azért biztos vagyok abban, 
hogy ezekkel a 300B csövekkel, 
valahol a csúcskategóriában lenne a 
helye. Ár/érték arányát tekintve is az 
egyik legjobb, amivel találkoztam, 
megközelítette, - az általam eddigi 
legjobbnak hallott, - Bricasti Design 
M 12 előerősítő és M28 manablokk 
végerősítő páros hangképének a 
színvonalát! Az még szuggesztívebb, 
közvetlenebb, analógosabb és 
nagyobb felbontással bír a Kr-hez 
képest. Ennek viszont az lehet az 
előnye a Bricasti-kkal szemben, 
hogy jobban érzelmekre ható az 
előadásmódja. Ugyanakkor nem biztos, 
hogy könnyen tudnék különbséget 
tenni melyiknek volt nagyobb a 
zenei élményfaktora. A pénztárnál a 
KR-nek biztos nagyobb, mert ahhoz, 
hogy a Bricasti-k árát (50000 Euro) 
ki fizessük, átlagkeresetből, egy élet 
munkaviszonya nem elég. 

A meghallgatás során pedig, -a 
teljesség igénye nélkül, - a következő 
lemezek kerültek terítékre: 

Patrieia Barber - Café Blue, Premanilion 
Records, Original Master Recording, 
USA; Synnove Rognlien - Undr; Stacey 
Kent - Dreamsville; Hugh Laurie- Didn't 
It Rain; Kylie Minogue - The Abbey Road 
Session ... 

Teljesítmény csövek: 4 x 300B 
Kimenő fokozat: push-puli, A osztály 
Kimenő teljesítmény: 
2 x 40 Watt (THD=1 %) 
Kimenet: 4, 8 Ohm, a hátlapon 
szabályozható 
Frekvencia tartomány: 
20 Hz-20 kHz (-l dB) 
Meghajtó fokozat: MOSFET, A osztály 
Előerősítő: félvezetős, mechanikus 
(reed) relékkel 
Távirányító: hangerő Er csatorna választó 
Bemenetek: 4 x RCA 
Bemeneli érzékenység: O, 75 V l 4 7 
kühm (minden csatornán) 
Tápellátás: 230/115V AC, 50/60 Hz 
Teljesítményfogyasztás: 250VA 
Működési hőmérséklet: 5C0 -tól 40C0 -ig 
Tömeg: Hozzávetőleg 20 Kg 
Méretek, beleértve a kiálló részeket és 
kezelő szerveket (sz/m/h): 
Kb. 38.5 x 24.5 x 41.5 cm 

Lista ár: 8900 Euro 
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... mondhatom újabban. jöhetne 
most pár szó a zene streamelésével 
kapcsolatban? 

Régebben, amikor még a CD lemez 
divat volt, rendszeresen jártam be 
a lemezboltokba és válogattam 
a kívánatosabbnál kívánatosabb 
lemezek között. Anyagi helyzetem 
hűtlen kezelésével nem akartam 
visszaélni a családi kassza rovására, 
ezért bármennyire szereltem 
volna, jó, ha néha-néha egyet 
megengedhettem magamnak. Nyilván, 
a legfontosabbakat. Emlékszem, sokszor 

. ' 

elképzeltem magamban, hogy a létező 
összes kiadottlemez megvan, egy 
raktárban végtelen hosszú polcokon 
sorakoznak. Bármikor átlapozhatom, 
hogy már a borítók látványában is 
gyönyörködhessek, vagy bármelyiket 
lejátszhassam, ahogy tetszik, mert 
mind az enyém' 

Végül is, ez a vágyam nagyjából 
teljesült, az idő megoldotta. Pár részlet 
azért hiányzik belőle, a raktár lenne az 
egyik, a másik meg a kézzelfogható 
borítók. A többi elvileg meglehetne, 
ha akarnám. De anno fiatal voltam és 

bohó, a világ összes idejével. Most, 
hogy már egy több ezres lemezkupac 
tetején ücsörgök, pontosan látom, 
hogy a kedvenceim meghallgatásához, 
nagyon szűkös idő társul. 

A streamelés gyakori a ta most 
már szinte mindenkit érint, aki 
zenehallgatásra adta a fejét. Márpedig 
a zenehallgatás "ingyenes", és 
mennyiségileg szinte végtelen 
lehetőségével, bárkinek a rendelkezésre 
áll. Ahhoz viszont, hogy ez elérhetővé 
válhasson, szükségeltetik egy ehhez 
rendelt forráskészülék. Nyilván, 
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mindenki tisztában van vele, melyek 
ezek, de azért párat megemlítenék, 
hátha valaki most bújt ki a tojásból. A 
számítógépnek látszó tárgy valamelyik 
formája, még mindig a legelterjedtebb. 
Aki "komolyabban veszi", az pedig 
a médialejátszók népes táborából 
szemelgethet, igénye szerint. De ide 
sorolhatnánk a mobil készülékeket 
is, amik önmagukban, vagy akár a 
hozzájuk rendelt dokkol ón keresztül 
látják el ugyanazt a feladatot, amit 
asztali társaik. 

Ezen elektronikák sajátossága 
viszont, hogy magukban sokszor 
nem állják meg a helyüket, hanem 
rendszeresen jár velük egy sor 
kiegészítő berendezés, ami részt vesz 
az adatkezelésben. Ilyenekre gondolok, 
mint a netes hálózatért felelős router, 
vagy bonyolultabb esetben ennek 
az elosztója, a switch is. De sokszor 
találkazak még USB-s DAC-okkal, főleg 
a számítógép alapú zenehallgatásnál, 
vagy ezek kiegészítőivel az USB-SPDIF 
átalakítókkaL Ezzel azt akarom csak 
mondani, hogy az audio rendszer 
kiegészül egy elektronikai armadával 
és azt tapasztalatom, hogy ez sok új 
kérdést vet fel. 

Persze, ilyenkor az alapvető igény a 
tulajdonos részéről mindig az, hogy 
a hang "jó" legyen. Remélem így is 
van, de azért néhány példán keresztül 
szemiéitelnék párat, az eddig felmerül! 
buktatókból. 

Érdemes az egészre, mint egy 
összefüggő rendszerre tekinteni. 
A leggyakoribb és legegyszerűbb 
válasz, valamilyen akut hangképhiba 
esetén, tapasztalatom szerint a 
fázisokkal kapcsolatos. Sajnos a 
konnektor mindig két lehetőséget 
ajánl fel a hálózati kábel dugvillájának, 
becsatlakozáshoz. Na, most az 
érzékenyebb, kifinomultabb audio 
rendszerek tesznek arról, hogy ha 
hagyunk benne hibalehetőséget, akkor 
azt ki is mutassák. Ebbe már többször 
belefutottam: 

Adott egy jól összeválogatott és 
installált rendszer. De, egyszer csak 
kapom az infót, hogy kivételes 
módon, mindenki túlzottan értékeli a 
családban, de sajnos, azért, mert nem 
kapcsolják be (!) - mivel nem okoz 

élvezetet a hallgatása. Kifejezetten 
magasabb kategóriájú rendszerekről 
van általában szó. JMLab, B&W, Revel 
hangfalak, vagy Pass Labs, Levinson, 
Mc lntosh erősítők és társaik. De 
még ha egyszerűbb elektronikák is 
szerepeinek a felsorolásban, a helyzet 
akkor is gyakran ugyanaz. Ilyenkor jól 
jön a javaslat: Érdemes fázisba forgatni 
a router és egyéb kiegészítők külső 
tápegységét, mivel ezek most már az 
audio rendszer aktív részei! Általában 
már ennyi megoldja a problémák 
jelentős részét. De gyakran találkozom, 
az általánosan elfogadott (szabvány) 
szerinti fázisbekötés figyelmen kívül 
hagyásával, főleg az audio célra épített 
külső lápos számítógépek, és az USB/ 
SPDIF fordíták eselén is. Ilyenkor jön a 
panasz, meg szamarúan a következő 
monológ: lecserélek ezt-azt, szűkítek 
itt-ott, jellemzően a rendszer végén, 
mondjuk a hangfalaknál és akkor majd 
jó lesz, mert kevesebb jön át, jobban 
betér a szabába stb ... ja, ilyenkor nem 
annyira jön a zavar, de a zene sem. 
Érdemes a hibákat a rendszer elejéről 
kifilézni! A többi maradhat. 

Úgy hallom, az audio láncok nagyon 
érzékenyek tudnak lenni az általános 
fázishelyességre is. Tudom kellemetlen, 
de a lakás összes üzemelő elektromos 
berendezése kihat a működésükre. 
(A lámpák is, bizony!) Ez nyilván 
nehezen kikerülheló adottság, de 
annyit tehetünk, hogy az összes (!) 
elektromos kütyünket, a helyes fázisba 
állítjuk be. Ha elég érzékeny a rendszer, 
akkor meg fogjuk hallani, amennyiben 
egyenként vesszük azokat górcső alá. 
javaslom, a többit addig húzzuk ki. 
Szükség eselén a nagyja műszerrel is 

kimérhető. (Ne felejtsük először a saját 
hifi nk fázisállásait helyesen betájolni ') 
Ez a "beavatkozás" tapasztalatom 
szerint, hang/érték arányban általában 
megduplázza a rendszer értéké!. 
Ráadásul ez nem jár plusz anyagi 
ráfordítással sem! 

Ami viszont igen, arra még pár 
szót szívesen vesztegetnék. Az 
összeköttetésekrőllenne szó. Először is, 
a fent szóba került kiegészítők szintén 
érzékenyek a megfelelő áramellátásra, 
erre figyeljünk. A legjobb talán, egy 
felső kategóriás tápkábellel bekötött, 
megfelelő minőségű elosztó az egész 
rendszer elé. De divatosak a különböző 
áramregeneráló el ektronikák is. Ám 
legyen, de nem árt észrevenni, mennyit 
hoz hangminőségben a rendszer 
számára és mennyit visz el a kárára. 

Ide tartoznak még a LAN és az USB 
kábelek is. Vegyük fel őket is a 
megválaszolandó kérdések listájára. 
A kapott hangra mindenesetre úgy 
hallom, kihatnak. Ezek után kérdezem, 
nem lett volna érdemesebb a 
lemezeknél maradni< 

A választ azok a lejátszók adják meg, 
amik saját anyagból is dolgoznak. 
Mondjuk belső tárhelyrőt SD kártyáról, 
vagy Pendrive-ról veszik le az adatokat. 
Ilyen például a Lumin D2 is. A hálózat 
ebben az esetben csak a vezérlésre 
szolgál, a hangját nem befolyásolja. 
A legtöbb, amit vele kapcsolatban 
tehetünk, ha variálni akarunk, az 
maximum egy D/A konverter lehet, 
amivel kikerüljük a sajátját, ami 
egyébként nem rossz önmagában véve 
sem. 
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Van valami nagyon elkeserítő abban, 
amikor magadra maradsz... miután 
visszaadtad az érzésre nagyon rövid 
ideig nálad lévő technikát. Persze az 
ember mindig vágyik felfelé, törekszik 
megvalósítani az álmait, és variál 
újabbnál újabb kütyüket hazacipelve, 
amikről mind reméli, hogy a "legjobb" 
lesz és végre a csúcsra ér. Nos, a 
szembesítés kegyetleore sikerül!. Soha 
az életben nem lesz az otthonomban 
szerenesém ehhez a kategóriához, 
hacsak nem tudom bevásárolni 
magamat a körbe. De könyörgöm, a 
kégli, amiben ülök, sem volt ennyi! 

összehasonlítva életem h1fis 
gyűjtögetésének eredményével, -
amik a Srieastik távozása után velem 
maradtak, - rá kell eszmélnem, ezt 
a kategóriát az égadta v1lágon, a 
megfizethetőségen innen, semmi, de 
semmi nem fogja elérni. Ami meg 
igen, az valószinűleg hasonló árban 
van, vagy akár ezen még bőven túl is 
mutat. Szóval, maradjunk annyiban, 
hogy szigorúan terápiás jelleggel, 
gondolatban elkezdtem gyújteni rá ... 

Az erősítővel kapcsolatban, igazából 
csak egy józan megfontolás az, amitől 
egy kicsit jobban érzem magam. 
Bocsánat, nem, nem érzem jobban 
magam. Inkább sovány vigasznak 

nevezném, éspedig azt, hogyha 
múszakilag véletlenül tönkremegy, 
akkor a javítása némi problémái vet 
fel itthon. (Ez annyira szép gondolat. 
Olyan kijózanító'?) Márpedig egy rossz 
high-endnél, még az alap hifi is jobb, 
amennyiben múködik. (Tudom, van rá 
garancia.) De azt hiszem itt az idő! Meg 
kell változtatnom azt a hozzáállásomat, 
amit az évek során a hifivel 
kapcsolatban kialakítottam magamban. 
Akkor ezek szerint, (az általam eddig 
hallottak alapján), még akkor is 
bevállalnám, ha tudom azt, hogy pár év 
múlva felrobban! (jól érzem? Ez már a 
kamikaze-hifizmus?) 

Igen, azért Iameniálok itt össze 
vissza, mert tudományosan vizsgálva 
az esetet, ha kiadná az általános 
matek azt, hogy objektíve a 
magyar átlagpolgár átlagfizetéséhez 
viszonyítva, (ami olyan 200 ezer forint 
környékén lehet. .. ) és ... mondjuk 
a párját is rá tudná venni valaki 
olyasmire, hogy mindent összerakva 
a szent cél érdekében csak erre 
gyűjtsenek, (nincs nyaralás, meg új 
sütő), akkor uszkve a kettőjük együttes 
jövedelméből, talán megspórolhatnák 
a felét, amil nevezzünk újfent annak 
a 200 ezernek. így, nagyjából a mai 

tizenhatmillió forintos ár tükrében, 
össze vissza nyolcvan hónap alatt 
össze is jönne a cucc. De addigra már 
úgysem lenne kapható, ezért maradna 
a használt, vagy lenne a cél az éppen 
akkori új modell, ami nyilván még 
drágább volna. Ezért, vagy gyűjtenek 
olyan 100 hónapon keresztül, vagy 
bevállalnak egy használt példányt, 
olyan 3-4 év múlva garancia nélkül, ami 
megy, ameddig megy. (Eredetileg első 
szám első személyben fogalmaztam 
meg ezt a részt, de nálunk azt hiszem 
nem alkalmazható ez a hipotézis.) 

Itt tartok tehát az önvigasztalásban, 
de szerelném közhírré tenni, milyen 
folyamatok vezettek odáig, hogy 
bennem ezek a gondolatok ébred
jenek fel. 

Tehát, szembe kerültem egy 
távirányítás analóg előerősítővel, 
amely magában foglalja a Sricasti 
Design M15E DAC-ot is. Ez fel van 
szerelve az összes trendi bemenettel, 
így köthetünk rá AES/EBU-tól kezdve 
SPDIF RCA csatlakozáson át, akár még 
optikai kábelt is, hogy a BNC bajoneltes 
digitális bejáratról ne is beszéljünk. 
Természetesen az összes dekódolási 
formátumot tudja, a dupla DSD-vel 
bezárólag. Ezen felül, a gyártó külön 
kedveskedik a számunkra egy streamer 
kártyával, amely a LAN hálózaton 
keresztül emészti fel a NET összes 
1devágó zenei formátumát, múszaki 
megvalósításalt tekintve korszerűen és 
"természetesen" csúcsminőségben. 
Az összes zenehallgatási lehetőség 
ód1uma pedig megjelenik az analóg 
előerősítő szabályozható XLR, vagy 
RCA kimenetein, esetemben az M28 
végfokok számára. 

A hátsóján található főkapcsolóval, 
az ON állásba kattintva helyezzük 
áram alá a készüléke!, majd onnan 
továbblépni, akár már a távirányító 
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kényelmi funkcióival vezérelve, a 
fotelből is lehet. Az előerősítő vezérli 
a végerősítőket, azért azzal az 
egy gombnyomással azok is életre 
kelthetőek. Akinek volt már a kezei 
közölt Mark Levinson elektronika az 
új évezredből, annak ismerős lehet 
a bekapcsalási folyamat. Nem kell 
a fogyasztásától sem megijedni, az 
öko szellemében készültek a gépek, 
ezért nagyjából150 Wattot lehet 
a számlájára írni alapjáraton, ami 
meglehetősen barátságos adat, a 
két darab, egyenként 40kg súlyú 
szörnyetegtől. Jó hír, nem nagyon 
melegszik, ezért nyáron sem fogja 
a tulajdonos klimaberendezését 
térdre kényszeríteni. Az előerősítő 
viszont elég hamar beáll, úgy 40 fok 
környékére, amit 
üzemi hőfoknak 
nevezhetünk és 
ott hallhatóan 
szépen zenélget 
nekünk. 

Apropó zene. 
Ez az a pont, 
ahol a hallgatója 
megtér. 
Egyérlel műnek 
tűnik számomra, 
hogy a tervező 
csapat (Brianék} 
elsősorban erre 
koncentrált a 
megalkotása 
közben. 
Bekapcsolod, és 
csak úgy árad 
a zene és ezen 
így elcsodálkozol 
egy ideig. 
Majd előbb-
utóbb felocsúdsz és jön a becsípődés, 
előkerül a hifis éned, aki elkezdi 
kielemezni a hangképet, milyen 
részletekből is áll. Na, itt jön el az 
a pont, amikor ráébredsz, hogy 
ennekaberögzült szakásnak itt 
semmi értelme. Van a zene és ez 
kiirt minden más szempontot, amit 
mi hifisták meglovagolhatnánk 
és pszichoakusztikai tényezővé 
alakíthatnánk- természetesen, ezen 
pengelve elsősorban saját magunk, 
vagy esetleg hifis barátaink előtt. 
Itt ilyen nincs. Helyette van egy 
pihentető, könnyen hallgatható 
végtelen zene folyam, amit a 
legidevágóbb jelzővel úgy tudnék 

jellemezni, hogy természetes. Az, 
hogy mennyire, leginkább akkor derül 
ki, amikor összehasonlítom mással. 
Bizony gyorsan kiderül, hogy maga az 
elektronika, mennyire a hang útjában 
tud lenni. Szávai a Bricasti kitalált 
valamit, ami működik, anyagilag nem 
kis terhet róva a társadalom felső
közép osztályát, létszínvonalban alulról 
nyaldosó hedonista zenerajongóknak. 

A hang szuggesztív, közvetlen, mégis 
a térben elomló. Olyan gondolat 
hogy információhiány, fel sem merül. 
Bármivel is etettem meg a digitális 
bejáratokon keresztül, abszolúte a zene 
volt a középpontban, minden esetben. 
Valahogy összekapcsolt a hanggal, 
mintha köztem és a forrás közölt 
kimaradt volna néhány lépcsőfok. 

Hibát nem találtam benne, ezért ez 
az írásom igen rövid lesz, pedig a 
bennem lakó troli most is szívesen 
kiélné magát. .. me rt alapból bennünk 
van a katasztrófaturistáskodás, nyilván 
a másik kárára, de itt ennek nem 
találtam megfelelő alapot. 

A Bricastik meghallgatásához a Tascam 
DA-3000 digitális magnó és a Sony 
CDP-XA7ES CD játszó, mint elsősorban 
digitális futómű, voltak a segítségemre. 
A réz, illetve az arany kábel szeltel 
egyaránt kipróbáltam. A zenei 
összképe! az Avaionok tolmácsolták 
számomra és a különböző műfajok 
széles tárházából válogattam össze. 
Nem mondhatnám, hogy bármelyik 

gondot jelentett volna a rendszer 
számára. 

Érdekesnek inkább azt a jelenséget 
nevezném, amit a hifis baráti 
társaságon figyelhettem meg. Nyilván 
közérdekűnek mondhatnék egy ilyen 
érdekességet, ami egy bő hétig nálam 
volt. Az biztos, régen volt ilyen zsúfolt 
időszakom. Hirtelen mindenki zenét 
akart hallgatni, és volt olyan házaspár 
is, aki négyszer (!} jött el ez idő alatt, 
csak azért, hogy mintát vehessen a 
Bricastik előadásából. 

Hírértéke viszont akkor lesz igazán 
ezen írásomnak, ha az általunk 
kiszemelt felsőkategóriás etalonnal 
mérem össze ezt a rendszert. Így aztán 
összehasonlítottuk a Mark Levinson 

ML-32 0S előerősítő 
és ML-334 
végerősí tő pá rossaL 
Ha még nem 
említettem volna, 
a két elektronika 
tulajdonképpen 
rokonságban 
áll egymással, 
hiszen a Bricasti 
tervezőgárdája 

a Levinsonból 
evakuált 2008-ban 
és vitte tovább a 
szellemiséget és a 
technológiát. 

Az analóg 
előerősítők közölt 
eltelt, közel tizenöt 
év, nem is annyira 
hagyott markáns 
különbséget az 

általuk prezentált hangban, ellenben 
az M12-ben lévő digitális szekció, a 
legjobbak közölt van mindazok közül, 
amiket eleddig hallottam 

De eleipeltem és összehasonlítottam 
egy Mark Levinson ML-326S előerősí tő, 
Bricasti Design M1 SE D/A konverter 
párossal is. Véleményem szerint 
ezek installálásánál voltak még 
hiányosságok, például a tápkábelek 
területén, ezért ott jelentős különbség 
volt az M 12 előerősítő javára. 
Azzal, hogy egy eszköz került be a 
rendszerbe a kettő helyett, csökkent a 
hibalehetőség és ez jótékony hatással 
volt a hangra. 
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Legdurvább azonban az M28-as 
manablokk volt. Szó szeríni lemosta 
a zenei pályáról a Levinson 334-esét, 
ez nem volt kérdés. Igaz, a legkisebb 
sztereo végtokot hasonlítani a csúcs 
végerősítő párossal, okoz némi éket az 
árkategórián belül. Az M28 inkább a 
néhai Mark Levinson ML33 végerősítő 
utódjának tekinthető. A streamer is 
tette a dolgát, méghozzá úgy, hogy 
nem a hibakeresés üzemmód kapcsolt 
be nálam, hanem inkább élveztem a 
vele való zenélést. 

Idemásolnám a gyári hivatalos 
"ajnározó" szöveget/felvezetést 
a technikával kapcsolatban, abból 
a műszaki részletek is a helyükre 
kerülnek. 

"Bizonyára a Bricasti Design 
márkanév nem cseng túl ismerósnek 
még a tapasztalt és régóta az 
igényes zenehallgatás világában 
jártas emberek számra sem, mégis 
egy ismeretlen ismeróssei állunk 
szemben. A Massachusetts állambeli 
Medfordból származó cég mérnökei 
korábban a MadrigaljHarman/Lexicon 
berkein belül tervezgették legendás 
készülékeiket azonban valamikor 
2008 tájékán új céget alapítottak, 
amely e/sósorban a pro audio igényeit 
volt hívatott kiszolgálni. Az Ml-es 
reverb aztán hatalmas sikert aratott 
mind a mastering stuidókban, mind 
a filmhangmérnökök között. Ekkor 
gondoltak egyet, hogy elindulnak a 
konzumer audio világában is. 

Az M12 dua/ mana forrás kontrol/er, egy 
tudatosan megtervezett eszköz, amely 
a modern digitális technika összes 
vívmányát tartalmazza. Támogatja 
az esetleges analóg forrásokat és a 
digitális kanverzia után gondoskodik 
az analógje/szint szabályzásáról és 
erósítéséról. A készülék hátlapján 
megtalálható az összes jelenleg 
elérhető digitális szabványú csatlakozás. 
Az M12, az M1 SE DAC alapjaira épül, 
ami a digitális forrásokat a ma elérhető 
legjobb minóségben konvertálj'a. Ehhez 
kapcsolódik egy magas minóségű 
analóg áramkör, amely szint és 
érzékenység állításra is képes. Így 
az átalakított anyag a lehető legjobb 
minóségben továbbítódik az analóg 
erősítő áramkörök irányába. A CNC 
mart alufelületek, a szürke gombok és 
az informatív kijelző teszi esztétikussá 
a készü/éket. A belsejében található 
architektúra a dual mana elrendezés, 

.. 

az oldalankénti táp és az arlonból 
nyomtatott áramkör magas minóségról 
árulkodnak. 

Ahogy az M1 SE, az M12 is du/al mono 
felépítésű készülék, amely három 
tápegységet tartalmaz, külön a jobb és 
bal olda/számára, valamint szepará/tan 
az analóg és digitális jelfeldolgozó 
áramköröknek. A konvertálás/ 
oldalanként egy egy ADI 1955-ös chip 
végzi mana üzemmódban. Az alacsony 
jitterért a DOS clocking felelős. 

újdonság a készülékben a streamer 
modul. A hálózati DLNA eszközök 
számára láthatóvá válik a készülék, így 
nagyobb távolsagbólstreamelhetünk 
hanganyagokat a készülék irányába. Az 
M 12 egy teljsen szepará/t DSD je/úton, 
DSD konverterrel alakít;'a át kedvenc 
felvételeinket analóggá, így a lehető 
legjobb hangminóség érhető el. 

Az analóg szintszabályzás precíz 
és csendes 90dB-es tartományban 
szabályozható 1 decibeles lépésekben, 
távirányítható és programozható 
módon. 

Az M12 egy dual mana, szimetrikus 
aramkör, ellenállás létra segítségével 
szabályazza a jelszintet a lehető 
legjobb minóségben. Az áramkör a 
DAC I-V fokozata és az analóg erősítés 
közé került, így a digitális lejátszás 
minósegi továbbítása az asszimetrikus 
és szimmetrikus kimenetek felé 
kompromisszummentes. 

Az M28 egy hosszú fejlesztési 
folyamat eredményeként született, 
kiforrott erősítő kapcsolás, amely 
pontos precíz, torzításmentes, valós 
dinamikai ábrázolásra képes erősítési 
eredményez. Torzításmentes hangzása, 
ami hosszú távon könnyen hallgatható. 
Me/eg hangú készülék, amely rengeteg 

részlet ábrázolása me/lett nem tereli 
el a hallgató figyeimét a zenemű 
összességéről, lényegéről. Valódi 
zenebarátok, stúdiók számára ajánlott 
eszköz. Szinte bármilyen hangszóró/ 
képes meghajt ani, különleges töltést 
tároló képessége segítségéve/. 

Az M12 Source Controller-el kiegészülve 
egy teljesen szimmetrikus jelutat hoz 
létre, amelynek eredménye naturális, 
valósághű, torzításmentes, hosszan 
hallgatható hangzás, amely a kivételes 
minóségű csúcska/egóriás rendszerek 
sajátja. 

Az M28 mono végerősítót a tervezák 
ellátták egy 18 DB-es bemeneli 
érzékenység sz abályzási kapcso/ássa/, 
így szinte minden szimmetrikus 
eszközzel tökéletes jelszint kontrollt 
érhetünk el, valamini kel/ó erősítés t és 
kívánt hangnyomást bármely lehallgató 
helyiségben. Az R5232-es csatlakozás 
segitségével betekintést nyerhetünk 
a rendszer állapotával kapcsolatban, 
valamint a benne zajló folyamatokról. 

A készülék háza egy gyönyörűen 
kivitelezett, alumínium mart, eloxált 
váz, me/y mind hótechnikai, mind 
rezonanciák tekintetében tudatosan 
megtervezett, az eszközben betöltött 
funkcióját tekintve, azt magas szinten 
ellátó alkotórésze, és esztétikus, 
harmonikus megjelenest biztosít.'" 

Egyenlőre, érintőlegesen ennyit. 
Szerelném még elkérni, igérem 
részletesen beszámolak róla. Addig 
keresek neki, valamilyen méltónak 
számító konkurenciát, amivel össze 
lehet mérni a hangbeli tudását. 
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A könnyebb érthetőség kedvéért ide 
másolom: 

"Mi is a pszichotronika? Szó szerint 
fordítása a szónak: pszicho - lélek, 
tronika - mozgás. Tehát a lélekkel 
való mozgás, a szellemmel, lélekkel 
való beavatkozást, tevékenységet 
jelent." (pszichogenetika.hu) 

Hozzám elég gyakran esnek be zenét 
hallgatni az ismerőseim, barátaim, néha 
akár többedmagukkal is. Előfordul, hogy 
ugyanaznap egymás után ebből több 
turnus is lemegy. Ritkán, de ez a szám 
felmehet akár négyre, ötre is. Mindig 
van néhány (tucat) favorit lemezem, 
melyek épp a kedvenceim és úgy 
látom, jól áll az aktuálisan összeállított 
audio rendszereknek, így előszeretettel 
nyúzam azokat. Nyilván jó érzéssel 

tölt el, ha úgy szálainak meg, hogy 
az láthatóan élvezeli értékkel bír, az 
éppen auditáló társaság minden tagja 
számára. 

Ezen alkalmak során fedeztem fel azt 
a jelenséget is, amit megpróbálak itt 
körbeírni, hátha szalgálhatok levonható 
tanulságokkal. Felfigyeltem arra, ahogy 
elkezdődik a zene, ezzel együtt elindul 
egy fokozatos egymásra hangolódás 
a hang és az azt befogadók között. 
Mielőtt átmennék érthetetlenbe, 
egyszerűen annyi történik, hogy a 
hallgatók, valahogy a maguk irányába 
"görbítik", itt most nem a teret, hanem 
a hangokat. A teljes délután! átívelő 
zenélések során, mind ahányszor 
változás állt be a hallgatóság humán 
állományában, ugyanúgy ez a változás 

észrevehetően létrejött, a zene 
megszólalásával kapcsolatban is. 

Így elkezdtem figyelni ezekre 
a változásokra és úgy látom, a 
hallgató valós befolyással bír a 
hangreprodukcióra. 

Ezzel kapcsolatos, ennek a miértjét 
feszegető elméleti fejtegetésbe 
engedelmetekkel, egyelőre nem 
bocsátkoznék. Nem is biztos, hogy 
értékelhető magyarázattal tudnék 
szolgálni. Feltevéseim vannak, 
ugyanakkor nem gondolnám azt, hogy 
ez tudományos válaszként helyt állna. 
(Ezen a ponton látom érvényesülni a 
Darvas törvényét! Ide másolom: "Két 
részből áll. Az első felében kimondja, 
hogy ha egy mérnök és egy hifista 
azon vitatkoznak, hogy egy jelenség 
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létezik e, akkor mindig, minden 
körülmények közölt a hitistának van 
igaza. A törvény második fele viszont 
kimondja, hogy ha a htfista ezek után 
büszkén meg is akarja magyarázni 
elektroakusztikai terminusokban, hogy 
miért van ez így, akkor okvetlen nagy 
marhaságot fog mondani.") 

Viszont azt szóvá tehetem, hogy 
árnyalatnyi, vagy akár feltűnő 
különbséggel, de mindenkinek teljesen 
másképpen zenél a rendszer. Valami 
olyasmi történik, mintha a hallgatójához 
igazítaná magát. Feltételezem, ehhez 
érzékeny audio szett kell, aminek 
kicsi a tehetetlensége, azaz a saját 
hangkaraktere. 

Tulajdonképpen az elóbb leírt 
megfigyelés csak egy mellékszál. 
Ellenben ebből kiindulva, már egy 
kellemetlenebb gyakorlatra is fény 
derült. Létezik, életvitelszerúen az 
intenzív zenehallgatás szent csapdájába 
esettek közölt egy külön kategória. Ha 
meglátogat, beül a hifi elé (van, hogy 
az sem kell, elég csak "jelen" legyen) 
és úgy ahogy van, teljes egészében 
hallhatóan befojtja a hangot. 

így kritikus helyzetben, mint mondjuk 
valaminek a koncentrált meghallgatása 
esetén, ezen, néhány "különleges 
képességű" ismerősöm jelenléte, 
megfontolás tárgyát képezi. Leginkább 
az a helyes döntés, hogy ottlétük 
átmenetileg kerülendó! Félreértés ne 
essék, én ettől függetlenül kedvelem 
a társaságukat, csak zenét ne kelljen 
velük együtt hallgatni. Biztos erre 
a jelenségre is található valamiféle 
magyarázat ... 

Ehelyett jöjjön inkább egy viszonylag 
egyszerű példa. Megfigyeltem, hogy 
amikor véletlenszerűen, a lakótér 
elektromos hálózatába bekötésre 
kerül valamilyen műszaki berendezés 
(lámpa, töltő, kávéfőző, számítógép 
stb ... ), akkor a két lehetőség köz ül, 
hogy melyik oldalra kerüljön a fázis, 
mindenkinél más-más, de eltérő 
arányok születnek, az elvt 50-50%
os kapható eredmény helyett. 
Lehet, hogy összefügghet az ember 
személyiségével, ki, milyen állásba 
dugja be a konnektor!? Helyes 
fázisállásban jellemzóen kevesebb 
elektromos zavar van a kábelek és az 
elektrotechnikai berendezések körüli 
térben, mint ellenfázisban. Idővel 
feltűnt, hogy azok, akik önmagukka!, 
valahogyan jobban harmóniában 

vannak, vagy pozitív személyiségek a 
helyes fázist találják el gyakrabban. 

A másik megtapasztalt, hasonlóan 
tdevágó gyakorlati vonal, ami sok 
küzdelemmel telt év után tűnt fel, 
a következő: teszem azt, segítek a 
tulajdonosának telepíteni egy újra 
kenfiguráit audio rendszert, amit 
kifejezetten a saját, jól megfontolt 
igényei szerint választott. A 
lehetőségekhez képest optimalizáltan 
kerül installálásra. Minden szép 
és jó. De csak, amíg ott vagyok! 
Majd kisvártatva jön a telefon, hogy 
kentaktos ez-az, nem működik valami, 
búg, stb ... Elmegyek hozzá, de a 
rendszer valamiért nem produkálja a 
hibajelenséget Átnézem, lehet, hogy 
felfedezek valamilyen eshetőséget 
a műszaki park láncolatában, azt 
megváltoztatom, mert kijavításról hiba 
híján nem lehet szó. jót beszélgetünk, 
lelki életet élünk mindkettőnk kedvenc 
témájával kapcsolatban. Majd, mivel a 
zene szépen és műszaki anomáliáktól 
mentesen árad, megyek tovább az 
utamon. Egy kevés idő elteltével, 
újra telefon és kezdődik az egész 
elölről. Ezzel egyszerűen nem lehet 
mit kezdeni. (Pszichológusoknak 
kérelik a következő néhány sorral 
e lnézőnek lenni!) Vagy az lehet, 
hogy az igény a lelki feltöltődésre 
kiváltja a hibajelenségeket, majd 
ugyanez az igény, immár velem 
kiegészülve, lehetőséget ad a hifivel 
való aktívabb foglalkozásra, közös 
kapcsolódási pontunkon, ami alatt ez 
a hiány kiegyenlítődhet a "megfelelő" 
társaságnak köszönhetően. Ugye ezt 
hívják lelkigondozásnak a hivatalos 
(egyházi) helyeken? 

A másik lehetőség, ami felvetődik 
bennem, még kevésbé sztmpatikus. 
Itt engedtessék meg nekem, hogy 
árnyaltabban fogalmazzak. Egyszerűen 
valahogy nem fogadhatja be a benső 
világába a saját, változást okozó és 
ráadásul minőségi előrelépésnek 
számító új audio rendszerét. Ez váltana 
ki benne összeférhetetlensége!?! 
Egy biztos, valahogyan generá lódik 
néminemű műszaki galiba. Ráadásul, 
hiába teszem rendbe újra és újra, akár 
lecserélve az alkotó elemek zömét, ez 
a jelenség, bármit csinálok, újra felüti 
a fejét. Szörnyű! Szerencsére, ehhez 
hasonló tapasztalatom kevés van, de 
mégis elég, hogy ennek a szövegnek 
ideológiai táptalajjal szolgáljon. 

De felesleges mélyfilozófiai fejtegetés 
helyett, ami lelkes amatőrként nem 
az én lisztem, inkább egy újabb, 
talán érdekes eseményt hoznék 
föl, hátha a gyakorlati tapasztalat 
jobb magyarázattal szolgál eme 
jelenségekre. Általánosan elismert, 
hogy földünkön az eredeti tibeti 
hangtálak a legtisztább mesterséges 
hangforrások. Ezek mtnden egyes 
darabja több napon keresztül, kézi 
megmunkálással készül. Én abban a 
megtisz tel te tésben részesül tem, hogy 
az egyik hivatalos és nemzetközileg 
is elismert "regeneráló" helyen 
megtapasztalhattam a működését. 
Leültettek egy szép szőnyegre, 
elhelyezték körülöttem a tálakat, majd 
fokozatosan megszál al tatták azokat. 
Állítólag ezek összehangolódnak az 
ember saját rezgéseivel és megjelenítik 
a hangjukban. Általában gyógyításra 
használják, mert észrevehető a 
hangban, az ember testt-lelkt (disz) 
harmóniájának egyfajta ktfejezódése. 
Nyilván a kezelések nem ingyenesek, 
ezért inkább azok választják, akiknek 
valóban érdemes elmenni. (Mondták 
is, míg ott voltam, hogy ilyen szép 
hangokat még nem adtak ki a táljaik! 
De ez nem csoda, nem hátrányból 
tndultam, mint akik az egészségük 
miatt járnak oda. Így könnyű.) A 
kezelés során a hangtálak tiszta hangja 
fokozatosan fölénybe kerül, átadva 
ezzel a harmóniái a páciensnek. 
Valahogy létrejön egy összhang, ami 
nekem is kifejezetten jóleső érzést 
okozott. 

Az audio lánc és a hangtálak közötti 
analógiára hivatkozva, ezek szerint 
az összehangolódás, ahogy ebben 
az esetben, a zenehallgatás során is 
létrejöhet?! 

Ezek szerint egy energetikailag 
homogén, - azaz a külső és a belső 
zavarok hatásától megtisztított, -
egymással harmonizáló egységekből 
összeállított audio lánc, hoz a 
hallgatójának egy olyan élvezeli értéket 
és töltést, amit szó szerint olyan szinten 
ad át, hogy akár a napi rutinon is 
könnyebben átsiklik az illető. De lehet, 
hogy hosszú távon akár az életét is 
meghosszabbíthatja. Hasonlóan ahhoz, 
ahogy a stressz, ezzel ellentétes 
hatásával pedig megrövidíti. Talán 
mtndannyian, akiknek fontos a zene, 
részben ezt kereshetjük a htfizésben, 
nem? 
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Eredetileg a Qualiton aktuális MC 
trafójáról szerettem volna írni, de úgy 
fest, " A Hűtő" ellopja a show -t! 

A hely, ahol a meghallgatás történt, 
elektronikailag eléggé ki van csontozva. 
Ami azt jelenti, hogy sem wifi router, 
sem számitógép, vagy telefontöltő park 
nem terheli az elektromos hálózatoL 
Domináns fogyasztónak néhány lámpa, 
a cirkó kazán és A Hűtő sz ámít! 

Egy ideje már fontolgatom, hogy 
kivonom a lakás elektronikai 
egyenletéből a Zanussit, ezért 
kiettem belőle az utolsó pár 
virslimet. Ezzel azt gondolom, hosszú 
távra meg is szüntettem a közös 
együttműködésünket. Nem, csak 
azért mert nem használtam igazán, 
de havonta közel ötezer fonntnyt 
villanyszámlát is generált teljesen 
fölöslegesen. 

Szóval, már vagy két hete készítettem 
elő az MC trafó tesztel, társakat találva 
a Qualttonnak, a megmérettelés 
általánossá való kiszélesítése 
közben. A múlt héten, szépen sorban 
végighallgattam őket, jegyezve a fő 
tulajdonságokat, mig a végső tesztet 
e hét elejére terveztem. Oe ekkor az 
történt, hogy ígéretet kaptam egy 
Kondo féle AN-57C MC tralóra is. 

A mai napon (hétfő} újra 
végigléptettem a mezőnnyel a 
kiválasztott lemezeket, de (!} miért 
szól ez most ilyen jól a múlt hetihez 
képest7 -kérdéssel pásztáztam a 
belső memóriám archívumában 
tárolt adatok közt. Mindössze 
egyetlen lényeges változtatás emléke 
bontakozott ki, aminek jelentősége 
lehet. A péntek este kihúzott 
hűtőé! Visszakötöttem a hálózatba, 
ügyelve a már régebben beállított 
fázishelyességre és az ellenpróba után 
már tudtam, a tesztelési körülményeim 
megváltozásáért ő a felelős. 

Mielőtt azonban bárki rám hívná a 
rohammentőt, két dolgot említenék 
meg mentségemül. Első: a napokban 
Darvas Lászlónál tett kirándulásunk 
során, említést tett arról a 
gyakorlatáról, hogy zenehallgatás 
közben kikapcsol minden fogyasztót 
a lakásban, amit csak lehet. Azért, 
hogy a zene, a maga legteljesebb 
valójában jelenhessen meg a térben, 
és a hálózatot semmilyen fogyasztó ne 
korlátozza be a hifi számára. A második: 
azonnal tárcsáztam Ervin barátomat, 
a mindig bevethető "tesztestársat ", 
hogy demózza lakásában a 
jelenséget, amit tapasztaltam 
(ráadásul neki hűtőből kettő is 

van). Mondanom sem kell, a kapott 
képletbe behelyettesítve, ugyanarra 
a megoldásra jutott, megrökönyödve 
azon, hogy mit hallgatott eddig! Ezért 
kénytelen voltam tudomásul venni a 
tesztkörülményeimben bekövetkezett 
változásokat és annak a fényében 
módosítani az eddigi eredményen. 

Az első meghallga tás jegyzőkönyvének 
margójára: a felhasznált elektronikák 
a következőek voltak. Robert Fuchs 
lemezjátszó, aminek érdekessége 
a mágnesek között ",ebegő" saját 
fejlesztésű hangkar. Mr. Brier-Goldbug, 
MC hangszedővel (handmade by 
japan). Sony TA-E 868 előerősítő, -
egyszerűen azért, mert régóta ez 
alkotja a rendszerem egyik alapját és 
JÓnak tartom a phonóját. Marantz MM 
7025 új végerősítő, amit járatok, hogy 
ne legyen az, mtre meghallgatásilag, 
a közeljövőben rá kerül a sor. 
Hangfalként, a Bösendorfer VO-es 
záf)a a sort. Kábelszinten pedig az 
összeköttetést, -a konszolidáció 
jegyében, - a "rezesbandára" bíztam, 
ami illik a képbe és az ár érték arányba. 

Az elektromos hálózat összeköttetése 
révén, a hangképben szerepelt az 
elóbb felsoroltaknak megfelelő 
audio rendszer, a csillár égői- plusz 
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egy lámpa, a kazán és A Hűtő (a 
szakértőknek igaza van, a szomszédok 
is)! 

Kezdtem a Qualitonnal. Ez, rendszerezve 
közvetítette érzékszerveim 
számára a VC7 által megszólaltatott 
hangrezgéseket, úgy, hogy asszociálni 
tudtam arra a jelenségre, amit a 
valódi hangszerekrőlleváló rezgések 
képviselnek. Csak magukhoz a 
hangszerekhez nem jutottam el. Nem 
sikerült megérkeznem a zene térbeli 
leképzésének abba a dimenziójába, 
ahol a tudatom számára ez virtuálisan 
megjelenne. 

Ezt klasszikus szálon, a Mussorgsky 
- Pictures From An Exhibition 
(Hungaroton) lemezénél tapasztaltam 
először, de így éreztem a többi, szintén 
tesztünk alapját képező zeneanyag 
esetében is. Ezek a következők voltak: 
a Manhattan jazz Quintet (King Records 
Co japan) lemezéről a Summertime; 
jim y Hendrix- Band of Gypsys- Who 
Knows (Polydor Germany); Dévai 
Nagy Kamilla- Krónikás Ének 1980-
ból (Hungaroton) első két száma és 
jean Michel jarre- Equinoxe (Disques 
Dreyfus France) lemezéről az Equinoxe 
Part 5. 

Az AVA MC 8 (kapcsolható fokozatai 
közül az 5 - 12 Ohm közölti állásban), 
ehhez képest nagyobb térérzet tel, 
felbontással és jelenlétérzettel bírt. 
Már képes volt behatárolni a hang 
virtuálisan leképezhető alapját, megvolt 
a kapcsolat a rezgések és kibocsájtójuk, 
a hangszerek között. 

A két új termékkel való tapasztalataim 
tükrében kívánesi voltam, hogyan .. . 

vizsgáznak régi társaim. Ezért 
következő delikvensként, a Szentiványi 
Kálmán féle MC trafó következett 
(cca. 150 ezer forintba került anno). 
Ebben az illesztési környezetben, a 
bummogós, ömlengős, elnagyolt, 
részleteket elmismásoló karakterétől, 
amit produkált, sokkal jobbra 
számítottam. De azért mégsem annyira 
lepődtem meg, hiszen a konkurencia 
nívójának tükrében, elképzelhető akár 
ez a szintű degradálódása is a hangnak. 

Hátra volt még az Ortofon MCA-76 
elektronikája, ami kakukktojás a 
sorozatban, de szereltem volna az MC 
-ket ezzel is összehasonlítani. Nos, egy 
picit talán butább, de egységes, eléggé 
részletes és kifejezetten dinamikus, 
hosszan hallgatható volt az előadás, 
amibe belecsöppentem Mindezekkel 

kaptam egy kis ízelítő! és úgy voltam 
vele, hogy a tesztsorozat győztese 
mérkőzhet majd meg, a nagyágyú, AN
S7C -vel, hadd lássak tisztán, illetve az 
egyik legegyszerűbbel az Ortofon T-5 
-el, ami egy igen szerény elképzelés a 
jelerősítés szempontjábóL (A használt 
ára kb. egy "huszas".) 

íme, az egyik a lehetséges alternatív 
univerzum ok közül, amelyben a hűtő 
már nem része a civilizáció által 
körbezárt létünknek: 

Szóval ott tartottam, hogy a Qualiton 
mitől ilyen jó: immár, - a hozzám 
eljutó hangok által, - összekapcsolt a 
kibocsájtó forrással, amirőlelhittem 
azt, hogy akár valóságos is lehet. Az 
egész színpadkép megtelt az élő hang 
jegyeit magán hordozó, kézzelfogható, 
kontrollált hangrezgésekkeL Ezzel 
bevont a megjelenített harmonikus 
előadásba és elkezdte kinyitni a 
lelkemet. Ehhez nem voltam eddig 
hozzászokva, igaz új még szegénykém 
és ilyenkor egy határig, hajlamos 
vagyok a bejáratlanságra fogni az egyes 
hiányosságokat. Az biztos, ehhez a 
szinthez eddig nem volt ilyen közel. 
Egyedül jean "Misi" okozta aszokásos 
csalódást, de megszaktam azt, hogy 
nem igazán akaródzik neki ki bomlani a 
térben és egy kissé színezett és mosott 
hangot képvisel. 

Az AVA is valamelyest megtáltosadni 
látszott! Még inkább kinyitotta 
a teret és rendezett felvonulás! 
tartott a hangoknak. Figyeltem, 
talán, egészen hangyányi művi 
érzéssel kezdte az előadást, de ez, 
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fokozatosan halványult az eltelt idő 
függvényében. Igazából most is csak 
az Equinoxe kicsomagolásával volt 
problémám, nem egyezett meg az 
általam elvártakkaL A többi múfajon 
kifejezetten élvezetes előadást 
nyújtott... Az biztos, hogy jobban teszi, 
ha iparkodik! 450.000 Ft, plusz áfáért, 
azt hiszem ez el is várható. 

A meglepetés igazán akkor következett 
be, amikor Kálmánarn trafóját tettem 
be, - amit egy Sony DAR 1 OOO ES 
Digitális Tuner kiberhelt, ámde 
csinos dobozába szerelt bele, az 

. \ 

én extra kívánságomat kielégítve. 
Most, egy stúdiószintú, kifejezetten 
informatív, hangzáskép helyes, már 
- már valósághű előadással bírt, 
csodálkozásra késztetve. Ahhoz képest, 
hogy már be sem akartam kötni, az 
eddigi teljesítményéből kiindulva, 
nem rossz! Reálisan érzékelhető volt 
a hangszerekre, mint forrásra épülő 
előadásmódja és ennek megjelenitése 
a rendelkezésre álló térben. (Ez olyan 
3,5 méter lehet, hangfalak közötti 
távolságban, ami a hallgató pozícióval, 
egyenlőszárú háromszögel zár be). 

Kifejezetten hihető előadást nyújtott, 
a műviség legkisebb látszatát is 
elkerülve, sőt jarre Equinoxa is rendben 
ment le, nem kis meglepetést okozva. 
Sehol az eddig megszakott összemosott 
és színezett hangkép! Ugyanakkor, az 
Ortofon MCA-76 elektronika bőven 

MCA·16 

~ 

ortofon 

lemaradt. jellemrajzában kifejezésre 
juttatta, hogy eljárt felette az idő. 
Nagyon behatárolt és buta volt a 
képviseletében álló hang és messze 
elmaradt a jóval magasabb kategóriás 
MC trafáktóL Bár ha a használt árát 
nézzük, ez azért nem is olyan rossz (kb 
200Euro). (Mellékesen jelezném, eddig 
az egyik kedvencern volt, a hosszan 
hallgatható hangjával.) 

"Alulról szagolva az ibolyát", betettem 
az Ortofon t-5 -öt, de bár ne tettem 
volna. Esetében a zenehallgatás itt 
kizárt! Tolmácsolásában valamilyen 
Duallemezjátszót vizionáltam. Ami 
ugyan jól be volt állítva, de felszínes, 
rövid lecsengéső hangok jellemezték 
azt a tényt, hogy ez ide nagyon nem 
illeszkedik. Nem akarom tovább 
ragozni, de ennél rosszabb, csak 
az előfok saját MC elektronikája 

• 

volt. Pedig otthon, az Ortofon SPU 
hangszedőjével semmilyen kivetnivalót 
nem találok a hangjában ... 

Már itt figyel a Kondo AN-S7C Me --je 
a szobámban, amit tegnap este, egy 
árnyalatnyi belső remegéssel vettem 
át István barátomtól. Igaz, nem 
kellett volna elmondania az árát, úgy 
nyugodtabb lennék ... ami, a kissé 
felfoghatatlan három és félmilliós szám 
tükrében talán érthető is! Gyorsan túl 
akarok lenni rajta, aztán már adom 
is vissza, csak, hogy szabaduljak a 
felelősségtől. Szóval ma elvileg ez jön, 
a győztes mérkőzik a Kondo S7C -vel. 

Közben, a Zanussi mutatványára, 
hirtelen többen kíváncsiak lettek. Pedig, 
eddig nem tolongott a környékemen 
senki, hogy a vég nélkül tartó trafóteszt 
által beszippantva, áldozattá váljon. 
De a tömegigénynek engedve, újra 
végiglapozgattuk a delikvens MC -ket, 
hűtővel és a nélkül. A Hűtőszekrény 
hatásának egyértelmű lenyomatát, 
- aminek a hálózati csatlakozóját 
közkívánságra, egész délután ki-be 
húzogattam a konnektorból, - mindenki 
érzékelte az összes trafónál és 
elektronikánál. 

Tehát: a "hűtőtlen" verzióban, 
közmegegyezéssel nyert a DIY 
cuccl Ami egyébként, valamilyen 
ős Telefonken vasmagra lett 
tekerve és még a Koetsu Rosewood 
hangszedőmhöz készült. Ezért, 
általában az alacsony impedanciájú 
hangszedőkhöz illeszkedik, ami miatt 

• 

AN-57 • • 
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nem volt érzékelhető illeszkedési hézag 
most sem. 

Kondo AN-S7C MC trafó: 15 
ohmos illesztéssei hallgattuk, amit 
többlépcsős választási lehetőségből 
tudtunk ideálisan illeszteni a 
hangszedőhöz. Saját, beépített kábele 
van a kimenetén, ami idomul a top 
minősítésű színezüst kábelhez, amivel 
tekercselték, (AN-QSSC). Drasztikus, 
veszteségmentes előadásmódja azonnal 
magába szippantott. A részletek 
kidolgozottsága, a térinformáció 
helyessége és mennyisége, a dinamika, 
ami egy végletekig hallgatható zenei 
megszólalással párosul, szóval az egész 
imitáció hiteles volt, olyan szinten, hogy 
mindenkit egyöntetűen lenyűgözött. 

Eddig jobbat nem hallottunk, de a 
nemzetközi szakvélemény is többnyire 
ebbe az irányba húz! Igen, a hangban 
is megjelenik a sokszoros árkülönbség. 
Ez van. Akinek ilyen kell, fizesse meg, 
főleg olyanformán, hogy a rendszert 
is ennek a min6ségnek a szintjén 
öltöztesse fel. A tanulság viszont 
akkor vert éket a hallgatózó társaság 
tudományos felfogásába, amikor a 
Konctónak is bekapcsoltuk A Hűtőt. 

Legtöbben, az AVA MC 8 -hoz vélték 
hasonlónak és azzal megközelítőleg egy 
kategóriának. 

AVA MC 8, szintén a hangszedőhöz 
kapcsolható illesztésekkel, aljzatokkat 
a ki és bemenet számára dupla 
földelési lehetőséggel, ami nagyon 
praktikus. Tesztünk legsúlyosabb 
vizsgált darabja, igazán tömör 
érzettel, ami a lelépítését érinti. A 
vicc az, hogy ez volt az egyetlen 
olyan résztvevője a meghallgatandó 
társaságnak, ami tulajdonképpen 
kinevette a körülményeke!. Az előadás 
hangképében volt ugyan változás a 
hűtővel való kantaktolás közben, de 
összességében nem reagáita túl ezt az 
audio rendszer számára deinstalláltnak 
minősített állapoto!. Míg a többieknél 
éles eltérés volt a két állapot között, 
az AVA megőrizte tudását abban a 
kategóriájában, ahol játszik. Nem 
lehetett kihozni a sodrából, ura maradt 
a helyzetnek. Egyszerűen képviselte 
azt, amit ettől az ár/színvonaltól már 

.. 

elvárhattunk. Tényleg érdekes volt 
az, hogy a többi mennyire esendőnek 
bizonyult ehhez képest. 

Mivel eddig azt tapasztaltam, hogy a 
legtöbb hifis akar, de van, hogy nincs 
lehetősége, megfelelő nívót biztosítani 
a zenehallgatási körülményeinek, ezért 
az AVA MC8 és MC9 trafáit nekik szintén 
jó szívvel ajánlami 

Qualiton MC Step Up transformer: 
Gyönyörű saválló, rozsdamentes acél 
ház, fényesre polírozva és vikszolva 
Tisztességes leírást (",n English 
please") és pamut kesztyűt is adnak 
a dobozában, mert ha puszta kézzel 
installáljuk, erősen megzsírosodik a 
fénye A legszükségesebb RCA aljzatok 
találhatók a hátulján, a ki és bemenet 
számára, továbbá a földelésnek. 
Búgásra ez sem hajlamos, ahogy ebbol 
a szempontból a többiekkel sem volt 
gond. Ára negyedmillió forint körül 
alakul, ami elérhetővé teszi a mai 
fizetések tükrében azok számára, akik 
előnyös ár/érték arányon spekulálnak. 
Reális hangképzése, felbontása és 
térleképzése alapján mindenképpen jó 
szívvel ajánlom. 

Egyedileg rendelhető, a hangszedőhöz 
illeszkedő impedanciára tekercselve! 
Ezt a megoldást azért választotta 
a gyártó, az Audio Hungary, mert 
így egyszerűbb a felépítése - a 
fokozatváltás beépítése híján, - és ez 
a hangminőség szempontjából is jobb 
megoldás. Akinek egy erős, audiofil 
színvonalra optimalizált MC tratóra van 
szüksége, érdemes ezt is számításba 
vennie! Érzékenyen reagál az illesztési 
körülményeire, ami elvileg az audio 
rendszer elemein belül nem lesz akkora 
probléma. 

Zanussi ZRD18JB felülfagyasztás 
hűtőszekrény. Valószínűleg, hogy tudják 
tartani a széleskörű áruházi kínálatban 
is versenyképes árát, a benne 
felhasznált anyagok éppen elégségesek 
a kifogástalan működéshez. Ámde, 
ha az elektromos hálózaton keresztül, 
összekapcsoljuk a tápját az audio 
láncban szereplő tagokéval, a kapott 
hang egyből manitorazza azt, hogy 
a lakás éléstárjának elektronikája az 
audiofil szempontokat minőségileg 

sajnos figyelmen kívül hagyó 
alkatrészekből áll. Ez a hűtő aktuális 
tudásán persze, mit sem változtat, míg 
a hifi érzékeny lehet rá. 

De kívánesi voltam arra is, hogy 
ez a jelenség vajon otthon is fenn 
áll e, a saját hűtőszekrényemmel 
kapcsolatban' Ezért erősen odafigyelve 
húzkodtam ki a konnektorból a 
tápdugóját Az eredmény: szinte semmi 
változás nem történt 1 így, mielőtt 
megrökönyödnének, akik már tervezik 
a hűtőjük likvidálását az otthoni 
zenehallgatási szeánszok alkalmára, 
- gondolva, hogy nem vagyok elég 
egyértelmű, - azoknak elárulom, 
hogy nem is vártam különösebb 
változást. Mégpedig azért nem, mert 
eddig sem vettem észre befolyását a 
hangképemben. 

Ennek valószínűleg az lehet az oka, 
hogy ez a hűtő a minőségi kínálat 
felső végérő l származik. Erre utal a 
160kg üres tömege és az ahhoz méltó 
bekerülési költsége is. (A telepítéséhez, 
továbbá Fekete Laci összközműves 
jelenléte is erősen ajánlot!l) Mindössze 
azért érzem érdemesnek hivatkozni 
ezekre az információkra, mert valószínű, 
hogy a benne felhasznált anyagok 
magasabb minőségűek és ezért nem 
pusztítja le a hangomat. 

Bár van a rosszabbik esetben is 
megoldás. Darvas László útm tatása 
szerint zenehallgatásk.oJ,..vag~ likvidáini 
kell a hálózatból mindent, ami nem a 
hifi, vagy, ahogy én látom, egyszerűen 
az audiophile hangzást támogató hűtő! 
kell venni. ... Ezek szerint nemsokára 
jöhet a nagy hűtő és háztartási 
gépteszt. Melyiknek, milyen hatása van 
a hifi hangjára!? 

Qualiton MC Step Up Transforrner 
Specifications 

Output Smv 
Total Harmanic Distortion 0,02% 
Frequency Response 5Hz-90KHz 
Nominal Source lmpedance 2-1 O Ohm, 
10-50 Ohm 
Gain l-24db 
Weight 1kg 
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KR Audio Electronics 

A cég 1992-ben kezdett e lekt roncsövek gyártásába Prágában, 
az akkori Tesla gyárban. ARicardo Kron á lta l tervezett, és Marek 
Gencev főmérnök á ltal továbbfejlesztett T161 O típusú kettős trióda 
ma a világ legnagyobb audio cé lra készített triódája. 
Elektroncsöveik é lettartama átlagosan fe lével, kétharmadáva l 
hosszabb, mint más típusoké. 

PlatecharacteriSIIcS KR T·1610 
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lmpressivia Kereskedelmi és Szaigá Itató Kft. 
1067 Budapest, Csengery utca 62/a.3. em.1 6. 
543 5 Martfű, Jókai lit 24. 
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A választás müvészete 
Látogatás Kürthy Tamásnál - 1. rész 

Köszönettel tartozom. Hirtelen több 
dolog jut eszembe. A kellemes 
hangulat? Az emberközeli hozzáállás? 
Talán. Mindezek és még több más 
mellett, elsősorban a hangért Profán 
dolog előtérbe helyezni a hangot, 
ezen felvonultatott emberi értékek 
mellett, ami az időt, melyet Tamásnál 
tölthettem, maradandó élménnyé 
avatják. Visszagondolni erre a 
délutánra, azt hiszem, mindig jóleső 
érzéssel fogok, amiből még akkor is 
marad majd egy szikrányi, mikorra az 
emlékek már jórészt megkopnak. 

Nem meglepetés a könnyed baráti 
légkör, a közvetlenség, és persze 
nem éreztem semmilyen vásárlási 
kényszert és elmére ható befolyásolás! 
sem. A bemutatóterem, ami egyben 
otthon is, a megszakott audio 
létforma kegytárgyait vonultatja 
föl, némi humorral és művészeti 
érzékkel megspékelve. A hangulatom 
mindezt visszaigazolja, a légkör nem 
feszélyezett, ismeretlenül beesve is 
otthonosan érzem magam. 

Ami viszont meglepetés volt számomra, 
az maga a hang. Nem vagyok 
hozzászokva, hogy a hibakeresésem 
ne találjon okot a kötekedésre. A 
rendszer több, mint megdöbbentő. A 
minőségnek tükrö! tartó különbséget 
mindösszesen a lemezek közölt 
találtam. Legalább valami akad, ahol 
érzékelhető a különbség, jó és a rossz 
között. 

Valaki nagyon tud valamit, hogy ez 
így összeáll!. Az audio láncot lehet 
hasonlítani másikhoz, de ha az 
árakat is figyelembe veszem, akkor 
azért a java kiesik a viszonyításbóL 
Nem baj, képet kaphattam az 
eltökéltségnek egy olyan magas 
fokáról, amely a zenei reprodukció! 
a lehető legtermészetesebben és a 
valósághoz legközelebb képzeli el 
és valósítja meg ... Szereltem volna 
hát részletesebben megtudni, milyen 
rendszeren hallgattuk a zenét. 
Tamást először erről kérdeztem: 

Mennyi lemezed van? 

Úgy négyezer körül. 

Már csak idő kellene meghallgatni! 

lgen ... (nevet). 

Egész nap itt vagy? 

Igen. Normál polgári foglalkozásom 
szempontjából én már nyugdíjas 
vagyok és ez a lakásom is, ami az 
audio rendszer miatt ekkora. 

Akkor te egész nap hallgathatod a 
zenét? 

Ha akarom igen. De egész nap nem, 
mert minden a csendben gyökerezik. 
A csend is olyasmi, mint a fehér szín, 

hogy mindennek a keveréke, vagy 
mindennek a kiindulópontja és a 
végpontja is egyben. Ezzel vitatkozzon, 
aki akar, de nekem a csend valahol a 
kvintesszenciája a dolgoknak. 

Hogyan telik egy napod? 

Elég későn kelek, majd jön a reggeli, 
a kávé, utána pedig nekiállok a napi 
teendőknek. De szívesen főzögetek 
is, kisebb dolgokat, bár nem vagyok 
profi szakács. Eljárok a termelői piacra, 
mert jobban szeretem, ha természetes 
ételeket eszik, iszik az ember, ha ez 
egyáltalán ma még lehetséges ... 
Amúgy, elvileg tíztől-hatig vagyok 
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nyitva, de előzetes időpont egyeztetés 
szükséges, ha valaki be szereine !érni. 

Gondolom, hatkor nem tessékeled ki 
az embereket? 

Természetesen nem, mert van, aki 
munkából jön, vagy vidékről és ezért, 
például akár hétvégén is szívesen 
fogadom őket. 

Mondják, hogy éjszaka jobb a hang! 
Talán kevesebb lehet az inger, ami az 
agyunkat éri? 

Kevesebben használják és ,,koszolják" 
a hálózati áramot éjjel, ez pedig igen 
számí!, különösen városban. Amúgy 
szerintem nappal is elég jó a hang, 
de engem azért nem izgat ez, mert 
ha leülök zenét hallgatni, vagy akár 
olvasni, akkor eléggé kikapcsolok, nem 
csinálok mást. Nem szaktam egyszerre 
öttélével foglalkozni. Ha átmegyek a 
kisebbik szobába, ott még ablak sincs a 
hifi mögött, még kevesebb dolog vonja 
el esetlegesen a figyelmem a zenéről. 

Akkor ez egyfajta "bányaló effektus", 
ahol a szemellenző elősegíti azt, 
hogy a ló jobban az útra tudjon 
figyelni. Ezek szerint az ingerszegény 
környezet elmélyíti a koncentrációt a 
zenére? 

Lehet, de nekem ez van állandóan és 
attól függ, mennyi a levél, összesen 

ennyi a különbség. (Az ablakon kinézve 
egy hatalmas fa lombazatát látni.) 

Bemutatod az audio rendszert milyen 
elemekből áll? 

Kezdjük a "szekrényekkel" (hangfalak). 
Körülbelül százhúsz kiló darabja. Itt 
készült a doboza a gyári tervrajzok 
alapján, mert ennyi levegőt japánból 
rendelni butaság lett volna. Ez 
a Furuyama Audio Lab, vagyis a 
FAL legnagyobb modellje. Ebben 
a kivitelben, ez a második pár a 
földkerekségen, ez ugyanis a dupla 
hangszórós változat. Megkérdeztem, 
az alapkivitel érzékenysége 96-97 
decibel, de hogyha ennyi hangszóró! 
összerakok, akkor az érzékenységnek 
növekednie kell, ezért ez bőven száz 
fölött van. Ez egy szélessávú hangszóró, 
amit ők csinálnak. Sík membrános, 
ezért nincs fáziskésés a hangban. Ez a 
nagyobbik hangszóró, a kis hangfalban 
a kisebbik változat van. Nem nagyon 
megy tizenhárom kilohertz fölé, 
ezért kell mellé egy magas, illetve 
egy szupertweeter is, amiket szintén 
ők gyártanak. Keresztváltó nincs, 
gyakorlatilag egy kondenzátor van 
a magas előtt, hogy a mélyeket 
levadássza. A szupertweeterben van 
egy elektronika, ami állítható, én a 

legalacsonyabb fokozaton hallgatom. 
Ennyi az egész. 

Ennek az átvitele megközelíti a 
százezer hertzet? 

Igen! Az átvitele a hallható 
tartományon kívül indul, de a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
mély hangra is van hatása. A mély 
hang, hiába lassú a frekvencia, a felfutó 
él, amikor belevágnak a húrba, gyors. 

Gondolom, több oldalról meg 
lehet vizsgálni, például az 
összenergia szempontjából, hiszen a 
szupertweeteren keresztül hozzáadott 
energia hozzáadódik a teljes hangkép 
összenergiájához. Vagy ha felerősítjük 
a felharmonikusokat, azok hatással 
vannak a kiinduló hangra. 

A rendszer gerincét a Kondo vagyis 
Audio Note japán elő-végerősítő páros 
adja. A végerősítő nyolc egész waltot 
tud leadni. A múltkor kipróbáltuk, 
ha akarjuk, ki lehet vele üldözni az 
embert a szobából. Már a Merlinben 
is alaptétel volt és szerintem így is 
kellene lennie igazából mindenhol. Kis 
teljesítményűerősítőket és hozzájuk 
való érzékeny hangfalakat kellene 
készíteni, nem nyolcvandecibeles 
hangfalakat és ezer waltos erősítőkeL 
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47 Laboratory 

-the world 's first, significant clamping method adopted by 
a screw to achieve alighter 

· 15mm thickness, 1.2Kg of cutting aluminum singleplate drive 
unit straight attachad to full hard suspension structure 

· Model4713 and Model4705 a single Model Can drive with 4 799 

Digital signal output terminal: Two coaxiallines (RCA) 
Analog manitoroutput terminal : One unbalanced line (RCA) 

Format: CD dadicated transport 
(DVD, SACD not supported) 

Digital output terminal: 2 coaxial (RCA) DC coupling, 1 AC 
coupling each 2 coaxial (B N C) DC coupling, 1 AC coupling 

Finish: Select from two types: black hairline and silver hairline 
However, only black hairline available for power supply. 

Turntable drive system 
Diract drive system with ultra-hig h sensitivity, low inertia, no 
gogging, high torque coreless motor (spindle diameter 3mm) 

Power suppl y voltag e: AC100V 
(in case of power line l Japan specification) 
Input terminal : RCA pinjack x 3, iPod mini jack x1 
Input sensitivity: O. 75VRMS (input impedance 50k0) 
Amplifier gain: Approx. 31 dB (Voltage g ain 33.5 tim es) 
Output power : Maximum 40Wx2 (40) 
External dimensions: W155 x H100 x D210mm 
( excluding protrusions) 
Body weight: 2.8kg (excluding power cable) 

Model 4704/04 CD Transport "PiTracer" 

u 

Integrated Amplifier "Midnight Blue" 
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Gondolom kisebb a torzítás és jobb a 
jel-zaj arány? 

Igen, minden jobb. A kedvencern 
az, amit néhány éve láttam, még 
Münchenben, hogy két hatalmas 
hengerben volt az erősítő, rengeteg 
végtranzisztorral és hajtott két, 
viszonylag kicsi hangfalat Hát, most 
erre mit mondjak7 ... 

Nyilván ez is egy koncepció, a 
befektetett munka azért becsülendő. 

Ez egy picit olyan dolog, hogy ami 
marhaság, az marhaság. Nonszensz. Én 
az "ezer wattos" Mark Levinsonokért, 
meg a hasonlókért sem lelkesedem. 
Nyilván nem rossz a hangjuk, de nem 
ennek kellene lennie az iránynak. 

Közbevetve a kérdést, ezek a 
hangfalakárkategóriában hova 
tartoznak? 

Abszolút csúcskategória. A FAL egy 
relatíve drágább cég, ugyanakkor, amit 
csinálnak az egyedi. Ez egy "Rolls 
Royce". A minősége, a kivitele és az 
ára is. 

Akinek csak 86-90 decibel 
érzékenységűhangfalra futja, mert 
alacsonyabbárkategóriában nézeget, 
annak szerinted elfogadható lehet 
azért egy olyan erősítő, amelyben 
több tranzisztor van és erősebb? 

Az olcsóbb kategóriában is van 
érzékenyebb hangfal. .. Messze nem 
ismerem a teljes kínálatot, de annyi 
lehetőség van, hogy ha keresünk, 
biztosan lehet találni. Nálam kellene 
lennie egy kezdő rendszernek, de most 
nincs itt, mert épp váltani és apdételni 

•• 

szerelnék mindent, ezért elment, ami 
volt. 

Az ALR jordan Entry az, ami most az 
asztalomon van. Annak a legkisebb 
sorozatából két fajtája van, az L 
meg az XL változat. Az XL-ben két 
mélysugárzó van, jobb is valamivel, 
mint az L, de egyébként majdnem 
ugyanaz. Az áruk, kb. egy havi fizetés, 
az érzékenységük pedig 90, illetve 93 
decibel. Ezt simán meg lehet hajtani 
egy kis teljesítményűerősítővel, (akár 
ezzel is). Ennél nem kell erősebb egy 
akkora szobába, pedig az is bő húsz 
négyzetméter. úgyhogy van lehetőség 
találni ilyen komponenseket 

Gondolom ez is meginasztja az 
embert, ha ki akarja fizetni? 

A Kondo, az igazi Rolls Royce. Ez a 
végerősítő is relatíve új modell, a 
régi Neiro utódja, a Souga. A gyártó 
új neveket ad, ezért már alig van a 

régibőL Az Ongaku még megvan, meg 
a Gakuoh, ezekhez nem nyúltak hozzá 
és talán nem is fognak. 

Ezek most Kondo vagy Audio Note 
néven futnak? 

Mind a két néven futnak a termékek, a 
Kondo a népszerű nevük, és az is van 
rájuk írva, a hivatalos cégnév pedig az 
Audio Note japan. 

Akkor ezek Qvortrupék számára nem 
elérhetőek. 

Nem, semmi köze sincs a kettőnek 
egymáshoz, Qvortrupék cége az Audio 
Note UK. Az ő kapcsolatuk nagyjából 
1997-ig tartott, de akkor szétváltak 
az útjaik. Én akkor még nem voltam 
benne annyira, hogy pontos részleteket 
is ismerjek, de szerintem Qvortrup 
ment inkább más irányba. ők ma is a 
régi készülékneveket használják - pedig 
ezeket még Kondo találta ki - azután ők 
mögé tették az egyszerűbb és olcsóbb, 
de egyébként jó hangú dolgaikat. Ez 
az egész termékpaletta elterjedéséhez 
hozzájárult, ezért pozitív hatása volt. 
japánban pedig maradt a Kondo vezette 
cég, ami egy kis műhely; régebben öten 
dolgoztak benne és most sem lehetnek 
sokkal többen. 

Sajnos azóta Kondo mester meghalt, 
még Csontos István előtt egy évvel, 
bár akkor ő még ki tudott menni 
japánba a temetésre_ Kondo-nak 
volt egy segítője, a jobb keze, Masaki 
Ashizawa. Most ő viszi tovább a céget 
és ragaszkodik a régi értékekhez. Annyi 
változást vehetünk észre, ahogy halad 
az idő, mintha egy picit modernebb 
lenne a hangzás, de egyébként teljes 
mértékben viszik t ov á bb a régi vonalat 
és minőséget. Én meg vagyok elégedve 
ez ügyben. Aztán még érdemes 
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megemlítenünk a Sibalech nevű 
céget, mely többek között a Kondo 
cég képviseletét is ellátja japánban. 
Masahiro Shibazaki, a cég vezetője is 
abszolúte high-end tudor a szakmában, 
de ők nem gyártanak, mindössze a 
képviseletet látják el. 

Emlékszem, anno a kilencvenes 
években a Gakuoh megközelítőleg 
negyvenmillió forint volt. Most hol 
tart az ára? 

A csúcsmodell most a Kagura, ami 
relatíve új, az ára jó ötven "milla". 

Akkor lényegében nem drágult meg. 
Talán elérhetőbb ma ez, mint húsz 
éve a Gakuoh. 

Lehet, hogy így van. ők nem nagyon 
szaktak árat emelni. A FAL emelt 
egyedül árakat. A Kondo műhely 
egyébként az utóbbi években mindig 
kiállít a müncheni show-n, ott meg 
lehet hallgatni termékeiket. 

A forráskészülékekkel mi a helyzet? 

A drótok is Kondo ezüstjei, a 
lemezjátszó Woschnik. Thomas 
Woschnik csak lemezjátszókat 
gyárt, nagyon magas színvonalú 
kivitelezésben. Ez egy kisebb modell, 
de így is két kart lehet rá felszerelni. 
Önállóan fejlesztett kompozit 
műanyagból készült az egész, a tányér 
is. A nagyobb modellek teste és a 
kar is ebből van és persze mindegyik 
külső táppal megy. Saját gyártmány a 
csapágyazás is, mindenhol százados 
tűrésekkel dolgoznak a kivitelezés 
során. 

Miért pont erre a lemezjátszóra esett 
a választásod? 

Ezt a céget még annak idején István 
találta és ő kezdte el képviselni. Neki 
az eggyel nagyobb modelljük volt, én 
megörököltem a márkát és az óta sem 
csalódtam. Egyébként Münchenben a 
Woschnik is kiállít. 

Milyen a hangkaraktere? 

Nem szaktam az egyes részegységeket 
külön értékelni, nálam az egész 

egysége számí!, és ilyen értelemben 
igyekszem folytatni a Merlinnek a 
vonalát. Az abszolút természetesség és 
a hangzáshűség a legfontosabb. Engem 
nem érdekel, hogy ennyi a magas, 
annyi a mély, legyenek természetesen, 
hiszen az hozzátartozik a játékhoz. De 
közelítse meg az eredetit, amennyire 
ez lehetséges! Bár elérni, ezt soha nem 
fogjuk, és azt hiszem mindaz, ami itt 
van elég jó ebben. 

A lemezjátszó is egy régi készülék és 
ez ügyben is lépni szeretnék, de csak 
fokozatosan lehet, mert ezek nekem 
is elég drágába "gyünnek", ez is egy 
több milliós ügy. Ahogy tudok, úgy 
lépegetek felfelé. Az új lemezjátszóin, 
Woschnik mester a tányéron vörösréz 
rá tétet használ. .. 

... azjól nézhet ki! 

Kérdeztem tőle, hogy javasol e még 
rá leszorító súlyt, de ő nem ajánlotta. 
Én viszont csináltattam, szintén 
vörösrézből súlyt, és használtam még 
egy darabig. Mindaddig, amíg jött egy 
részújítás és az óta én sem használom. 

Most nem a lemezjátszóhoz tervezett 
saját karját használom, hanem Schröder 
kart. Ez a név is ismerős, gondolom. 
Neki van egy nagyon híres karja, 
aminek a kisebb változata odaát 
van a szomszéd szabában felállított 
rendszeren. Egy spéci madzagon függ 
és azért, hogy ne )újja el a szél" 
alul van egy mágnes. A beállításnak 
a fontos része, hogy körülbelül 0,3 
milliméternek kelllennie a mágnes 
és a kar között, de ezt is lehet finom 
hangolni. A Schröder cég csak karokat 
készít, semmi mást, és ők is a Western 
Electric-kel állítanak ki a High-End 
show-n. Ha rendelek belőlük, akkor 
én mindig Kondo ezüst kábelt kérek 
bele, a gyári drót helyett. Ez a karkábel 
anyagilag teljesen vállalható, olyan 
60 ezer forintba kerül. De én most 
éppen a szintén japán, VIV La b karját 
használom, ami szintén különleges. 
Folyadék van benne, azon úszik a 
kar, de hogy ez se "repüljön el", 
vagy szökjön ki a folyadék, ezért 
mágneses és ez tart mindent a 
helyén. A kar további érdekessége, 
hogy antiseating nincs benne és 
teljesen egyenes. Ez megcáfolja az 
összes bevett szokást, de működik. A 
headshell szabványos, cserélhető és 
úgynevezett "Nelson hold" rendszerű a 
rögzítése (nelsonfogás). Van benne egy 

csavar, amely szorítja a hangszedő!, 
az elméletük szerint ugyanúgy, 
mint a birkózásban. Ha alkalmazzuk 
ezt a fogást, az ellenfél meg sem 
tud mozdulni- itt is ellehet vele 
szórakozni, hogy mennyire húzom meg 
a csavart. 

Ez viszonthatással van a hangra, 
gondolom. 

Igen, és van a karon még két 
gumikarika, ezeket is ellehet 
tologatni .. . 

Borzalom .. . ! 

Én elvagyak vele. Adnak hozzá egy 
műanyag beállító sablont, amivel 
állítom a hangszedő!, szávai szinte 
semmi az egész, a többivel meg 
elszórakozom. Persze van még 
egy kritérium, a magasságállítás. A 
,,nagykönyvben" az volt megírva, hogy 
a kar a lemezzellegyen párhuzamos. 
Majd kitalálták, hogy jobb, ha nem 
párhuzamos a lemezzel, hanem a 
feneke egy picit följebb van. Olvast am, 
hogy ez azért jó, mert a vágófejnek is 
általában picit feljebb van a "feneke". 
De a tű szöge is beleszámít ... Sz óv al az 
egész kicsit követhetetlen. Egyszóval én 
egy picit följebb teszem a fenekét, de 
először mindig a párhuzamot állítom és 
onnan lépek tovább. 

Mi volt a kettő között a különbség? 

Van különbség a két állás között. 
Számomra valahol jobban közvetíti 
azt az ideát, amit az előbb 
megfogalmaztam, tehát lehet hallani. 
Talán egy kicsit természetesebb, több 
jön ki belőle, bár ez függ az 
épp aktuálisan összeállított 
szerkezetektől is. 

A pick-up egy új fejlesztés, egy régi 
japán cég az Excel terméke, aki 
magának és nagyon sok más cégnek 
is gyárt hangszedőket Nagyjából 
három éve jelent meg a HANA 
nevezetű sorozata, ami nagyon 
magas színvonalával és az ahhoz 
képest alacsony árával egyszerűen 
berobbant a piacra. Most már három 
félé! készítenek, ezen belül is 
mindegyiket kétféle kivitelben. Mind 
mozgó tekercses, de mindegyikből 
van magas kimenetű változat is, 
amit rá lehet dugni a szokásos phono 
bemenetre. A kimeneteik az átlagnál 
egy picit alacsonyabbak, de teljesen 
jól illeszthetőek. A legolcsóbb és a 
közepes kivitel ugyanaz, csak a tű 
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különbözik. Az olcsóbb műgyémántból 
van és elliptikus, a közepes természetes 
gyémánt és Shibata. Az új, nagyjából 
fél éves fejlesztésnél már a testen is 
változtattak és MicroLine tűvel szerelik. 
Ez azért érdekes mert ilyen a vágófej 
is. 

Az áraik, hogy alakulnak? 

A legolcsóbb ára most 150.000 körül 
van, a csúcsmodell pedig 360.000 
forint. Szerintem ebben a rendszerben 
megállja a helyét és ezzel gyakorlatilag 
mindent elmondtam. Kitettem róluk 
elég sok nemzetközi tesztet az AVX 
fórumra ... 

A CD és a DAC 47Lab, azokból is 
régebbi, de a nagyobbik modell. 
Mindkettő külső tápos, (az alsó polcon 
az a két "henger" az), illetve a phono 
szintén 47Lab. 

látom a D/A most nincsen bekötve ... 

Most nincs, mert elment egy drót, 
ezért mindig át kell dugjam, ha 
cédézek. Egyértelmű, hogy a lemeznek 
jobb a hangja, mint a CD-nek. Amit 
lehet, azt lemezen szerzem be, de 
sok zenét csak CD-n adtak, vagy 
adnak ki és én nagyon tudom élvezni 
így is. Engem ez a része egyáltalán 
nem zavar. A zene legyen jó és jó 
minőségben szóljon ... 

Ez egy abszolút csúcsrendszer, de a 
jövőre is kellene gondolni, a fiatalokra 
is és nagyon szerelnék összeállítani 
egy olyan rendszert, amelynek az 
egyes elemei nem drágábbak, mint 
egy magyar, havi átlagfizetés. Akkor 
egy kezdőnek is könnyebb lenne 
elindulnia, ebből a szempontból 
sajnálom, hogy nincs olcsóbb 
kategória. 

t : 

A 47Lab IC-vel dolgozik. Nem csővel 
és nem tranzisztorral, de az I C-ből 
elképesztően jó hangot hoznak ki. 
Van még egy kedves forrásom, ez egy 
Sony WM-D6C profi kazettás gépezet, 
időnként használom. Most vettem két 
új magyar kiadású kazettát. .. 

Ezek szerint ez a legelérhetőbb 
készülék a rendszerben_ 

A maga nemében ez is nagyon drága 
volt, a nyolcvanas évek elején jó 
harmincezer forintba került. Nekem 
most van hat darabom, mert a 
Magyar Rádióból sokat kiszártak és 
én megvettem ötöt. Vásároltam volna 
még többet is, alkatrésznek például, 
de a Rádió beszüntette az eladást 
azzal, hogy "nem lehet elkótyavetyélni 
őket". Az állvány és az alátétek a Tiglon 
nevű japán manufaktúra termékei. 

A Tiglon cégnek az a találmánya, 
hogy nagyon szeretik a magnéziumot 
alkalmazni. Csinálnak drótot is, mint 
például a kisebb szobában lévő 
hangfal kábel, ott az árnyékolásra 
használják a magnéziumot. Nincs 
bekötve egyébként, nincs leföldelve ... 
Az állvány magnéziumból van és a 
készülékalátétek is, melyek egy fa 
csészében vannak benne. Ez az alátét 
van a hangfal alatt is, ami nagyon 
szereti. A hármas szett 60.000 forint, 
aminél a csésze körtefából van, de 
találtak egy készlet száz éves tik fát, 
ezzel az igazi. Ha elfogy a készlet, 
akkor az a változat kifut, de tényleg 
jobb, mint a másik, meg lehet hallani. 
Amikor új volt, én ezzel elszórakoztam. 
Viszont drágább is. 

A régi tűtisztítót is nagyon sokan 
ismerték. Annak olyasmi ragacs 
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van a tetején, mint a ruhatisztító 
hengernek, ami a szöszöket leszedi. 
Ebbe kellett beletunkolnia tűt. Ez a 
műanyag nagyon puha, körülöleli a 
tűt és beleragad a kosz. Azután jött 
az új, a SaSuPa, ami megint csak egy 
japán gyártmány. Ennek az első része 
kefe, a másik szintén egy ragacsos 
trutymó, csak nem olyan puha. Volt, aki 
kipróbálta, hogy ezután pucolt a régivel 
és a hang rosszabb lett. 

Feltételezem, ez anyagilag nem 
elérhetetlen. 

Nem, mindösszesen tizenkétezer 
forintba került, és hosszútávon 
használható. Ha elkoszolódik, alkohollal 
egyszerűen lemosható. A drótok, 
részben a 47Lab termékei, mert nem 
jutott most mindenhová ezüst. A bejövő 
hálózati áram saját szerelés. Amikor 
ideköltöztem, teljesen fel kellett újítani 
a lakást, de ilyet is akartam, mert 
akkor lesz olyan, ami nekem tetszik. Az 
egy párszáz forintos sima villanydrót, 
három ér, két és feles tömör réz, 
külön mind a kettő eloszlának. Sima 
villanyszerelési boltban lehet kapni 
egyébként. Kipróbáltam, mert adott 
esetben gyártok belőle elosztót is, 
jobb, mint a másfeles. Közvetlenül 
megy bele a biztosíték táblába, ahol 
tekerős porcelán biztosíték van. Ez 
egyértelműen jobb, mint az automata. 

Miért kettő? 

Három fázis van a lakásban és úgy 
gondoltam jöjjön el külön-külön, 
egyik az analógnak a másik a digitális 
résznek. Az is számít, hogy az 
elosztán belül, hogyan alakitom ki 
a bedugási sorrendet. Ahol bejön az 

áram, oda kerül a forrás, mindig ott 
van a legkisebb jelű készülék. Nálam 
első a lemezjátszó, majd a phono, az 
előerősítő és utoljára a végerősítő. Úgy 
tűnik így a legjobb. A fázisokat mindig 
fülre állítom be, mert nem lehet tudni, 
hogy a készülékeken gyárilag hova 
tették. 

Elvileg van egy szabvány, csak nem 
mindig tartják be. 

így van, és a villanyszerelők sem 
tartják be, bár a rendesebbje azt 
szokta, hogy a baloldalon, vagy 
fölüllegyen a fázis, de abba is két 
lehetőségem van bedugni a dugót. 
Amerikában, Angliában, vagy éppen 
Szlovákiában nincs nagy variálás, mert 
ott többnyire nem lehet másképpen 
bedugni. Itt tudunk változtatni, de ott 
át kell forrasztani a kábelt, ha valami 
nem szabványosan van bekötve. 

Van még egy szempont: az 
összekötőkábeleknek és a 
tápkábeleknek az iránya. Csináltam 
két elosztót mindkét irányban és 
meghallgattam őket. Itt is, mint a 
legtöbb esetben a kábel iránya a felirat 
iránya. Vannak olyan emberek, akik 
tagadják ezt, de ennek ellentmond, 
hogy sok millióan halljuk a különbséget 
és nyilván van fizikai magyarázata is. Ez 
nem csoda, csak nincs igazán kutatás 
alatt a terület. De a drótoknál még 
lehet is tudni mi az oka, hiszen azt 
húzzák, egyre kisebb lukakon keresztül 
megy végig a gépsoron. Elvileg 
ugyanebben a sorrendben teszik rá a 
szigetelést és a feliratot is. 

Látom, hogy le és össze van minden 
földelve, miért? 

Eléggé érzékeny vagyok a statikus 
feltöltődésre. Volt olyan régebben, hogy 
szerettem volna kezet mosni, bedugtam 
a kezemet a folyóvízbe és az áram 
nagyon megvágott Pedig nem értem 
hozzá semmi máshoz, csak a vízhez. 
Az utóbbi időben, ebben a lakásban, 
ebből a szempontból a helyzet romlott, 
ezért nagyon óvatos vagyok. Mielőtt 
hozzányúlnék bármihez, megpiszkálok 
előtte egy-két földpontot Elkövettem 
egy hibát, a padlóburkolat például 
bambuszból van, amit műgyantával 
ragasztanak össze. Tiszta műanyag az 
egész, statikusan könnyen töltődik a 
súrlódás miatt. A konyhai bambusz 
vágódeszkám marad, de ha bármilyen 
változás lenne itt, akkor csak a 
természetes anyagok jöhetnek szóba 
ezentúl. 

(folytatjuk) 

l . 
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Merging Hapi 
- a streamernek tűnő tárgy 

Fokozott verseny alakult ki a 
",egjobb" stream megoldásokért 
Általános értelemben, talán nem 
is a felhasználók, hanem inkább 
saját maguk között. Már elég 
tapasztalat gyűlt össze ahhoz, hogy 
bizonyos tanulságokat figyelembe 
véve, a folyamatosan fejlesztetett 
számítógép alapú zenehallgatás 
során, le lehessen vonni a megfelelő 
következtetéseket Ezek szempontjai: a 
műszaki értelemben vett egyszerűség 
és stabilitás, illetve kezelhetőség 
és univerzalitás az információ és 
szolgáltatások területén. Ideális 
fejlődési iránynak mutatkozik az USB 
portok kényszerűségének az elhagyása, 
főleg a hangminőség szempontjábóL 
Szóval, a sokadik épített PC alapú 
rendszer után, ime, a mindent 
(majdnem) egyben megvalósító 
Merging. Valljuk be, azért nem rossz, 
amikor egy házba kerül a jelfeldolgozás, 
a digitális konverzió (aminek ráadásul 
egyelőre nincs behatároltsága, mert a 
Quad DSD is elfut rajta) és a hangerő 
szabályozása. 

A nagyjából 25 négyzetméteres (cea: 
S,Sm x 4,5m-es) szabába lépve, nem is 
a hifi rendszer már némileg megszakott 
látványa az első inger, ami meghatározó 
számomra. Hanem valami ahhoz 
hasonló "érzés", amit legjobban úgy 
írhatnék le, mint amikor felmászunk 
egy nagyfeszültségű áramhálózat 
tartóoszlopán és befészkeljük magunkat 
közvetlenül a vezetékek alá. (Ha 
lehet kérnem, ne próbáljátok ki.) 
Alaposabban körülnézve, nem lehet 
nem észrevenni a szabában pihenő 
router parkol. 

Illedelmesen befogtam a szám, de 
nem kellett hozzá sok, mindössze két, 
három perc és belülről sütötte ki az 
agyam. Megérdeklődtem, hogy mégis, 
hogyan viselhető el együtt ez a kettő? 
A válasz, a megszakottak szerint alakult 
és biztosítottak róla, hogy senkit nem 
zavar. (Az igaz, hogy a "főnök", az új 
5 gigaherizen sugárzó háromantennás 

verzió tud valamit, mert blokkalta a 
riasztót, amíg a szaba innenső felében 
volt telepítve. Ezért van most már 
átellenben') Végül is, udvariasságból 
ki lett iktatva a bestia, a másikat, a 
hagyományos "szerényet" meg csak 
elviseltem valahogy. 

A rendszer fő elemei a következők 
voltak: jmlab Vega hangfalak (a cég 
korai szakaszában a felső kategóriába 
tartoztak), Pass XA30.5 végerősítő. A 
szaba méreteihez képest arányaiban 
nagyobbacska hangfal szükségeltetik 
az akusztikában jelentkező hatékony 
mélykioltás miatt, így most nagyjából 
lineárisnak érezhető a kapott hang. 

Bár hifizés szempontjából nem 
nevezhetném ideálisnak a területet, 
tekintettel arra, hogy a zeneszoba ad 
helyet az irodának, s a lakás központi 
része is ez, és ahogy látom, a hifivel 
szembefordított kihúzható kanapé 
még pihenésre is szolgál olykor. De 
sokunknak ennyi adatik meg, ez van. 
A lényeget lehet hallani és én ezért 
jöttem. 

Rákérdeztem és átlagos földi halandó 
nem bír el a Merginggel, ezért nem 
cipeljük, fontos neki a jól beállított 
szaftveres és hardveres közeg. ja, ezen 
a ponton érdemes megjegyeznem, 
mindössze azért produkálom magamat, 
mert alternatívaként érdekes lehet 
egyfajta forráskészülék gyanánt. 
Veszteségmentesség. Ez a gondolat 

az első, ami eszembe jut vele 
kapcsolatban. A szerver linuxszal 
fut, aminek az adataiból táplálkozik 
egy egyszerű UTP kábelen keresztül. 
Sajnos, a hátulján egyedül a hálózati 
kábel aljzata lesz még ismerős azok 
közül, amiket használni fogunk. Két 
csoportkábelt fogadó terminál került 
kialakításra, külön a digitális és külön 
az analóg szekciónak. Mi innen kapjuk 
a jelet, a végerősítő szimmetrikus 
bemenetei számára. Eléggé 
leegyszerűsödött a rendszer kiépítése. 
Nem kell külön analóg konverzió, 
jelerősítés és egyéb sallangok, amik 
szükségszerűen rákényszerítenék 
a tulajdonost, a kötelező összekötő 
kábelek használatára. Ezeket tehát meg 
lehet spórolni. 

Igaz, az előerősítő és a DAC még a 
polcon pihen, de valószínűleg már nem 
sokáig. A befektetés jó része, amibe 
a Merging került, visszahozható ezek 
eladásábóL 

Igényes megmunkálás és kivitelezés 
nyomait viseli a szálhúzott fém előlap. 
Van a bal oldalán egy kellemes 
jelenlétérzetet árasztó kékes fényű 
bekapcsoló gomb, ami a misztikára 
fogékony elme számára egy piramist 
formáz. A racionálisabbak ugyanerre azt 
mondanák, hogy háromszög. De nem 
jobban hangzik, hogy piramis? Mellette 
egy szigorú tekintetű pofa erősíti az 
ókori hatást, mert óhatatlanul is a szfinx 
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jut eszembe róla .... majd egy nőstény 
oroszlán, minél tovább nézem. Állítólag 
egy majom. Végül is lehet, bele tudom 
látni a képbe azt is ... 

A szigorú szem a hangerő szabályozó 
gombjára szegeződik, ami mellett egy 
pici OLED képernyő informál az aktuális 
állapotokról, és egyfelől a menü is 
kommunikálhat ezen keresztül. Mivel 
profi (studio) cucc, mindent állíthatunk, 
a vele hálózati összeköttetésben lévő 
számítógépről is. Na, itt hangzott el az 
a mondat, hogy profi rendszergazda 
kell a telepítéséhez és nem árt egy 
kevés szakértelem a kezeléséhez sem. 
Alapból nyolc csatornát tud fogadni, s 
a sztereó rendszer miatt ebből kettőt 
használtunk. De nem kell megijedni, 
ez aminőségéből semmit nem von 
le, mindössze az van, hogy ha kell, a 
multi csatornás audio felvételekkel is 
kompatibilis. 

A hang: 

Megközelítőleg egy éve már hallottam, 
még az előző DA8P prémium 
belső D/A kártyával, és tetszett a 
veszteségmentes hozzáállása akkor 
is. De egy pici felszínességet még 
felfedezni véltem az előadásában. 

Az újjal, ami szintén a DA8P nevet 
viseli az egység teljesnek mondható, 
már a CD formátum megjelenítésénél 
is. Ebben már az új ES9028PRO D/A 
chip dolgozik. Tiszta a hang, nagyon 
részletező, teljesen egyben van, és 
amit kiemeit fontossággal említenék 
meg, - egy pillanat - megpróbálom jól 
megfogalmazni: valahogy a megszálaló 
hangjegyek, amik a komplex hangot 
alkotják, teljes egészében jelen vannak. 
Körülöleli azokat a tér, amelyben helyet 
foglaltak keletkezésükkoL 
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Ez az összeszedettség jellemző az 
összes felvételre, egészen a 192 
khz-es mintavételi határig. Ellenben 
a DSD felvételeknél egy kelletlenség, 
keménység, gombócosodás érzete 
lepett meg. Olyan mintha lenne 
egy szűkítés a jelútban és nem 
férne át rajta az információ. Nagyon 
árnyalt a jelenség, de egyértelműen 
jelen van. Elfogadtam ilyennek, de 
később részleteiben átnyálaztuk 
a menürendszert és feltűnt, hogy 
a "kötelező" szűrő, amelyet a 
stúdiótechnikában jellemzően 
alkalmaznak, "Sharp" helyett, "Siow"
on van. 

Emlékeim szerint nekem már az öreg, 
múlt évezredbeli technikákon is a Sharp 
vált be, így meghallgattuk mindkettőn 
és örömmel jelentem, azonnal 
rendeződtek a hangbeli problémák, 
amint átkapcsoltuk. 

Megpróbáltuk a hangerőszabályzást 
egy halk felvétellel, ami a MoFi-s 
kiadású Wall átirata volt a Pink Floyd
tól és kételyeimet eloszlatta ezen a 
területen is. (Analóg potméter! ne 
keressünk benne, mert digitális a 
szabályzás módja.) Kivezérel tük nulla 
DB-ig és nem volt érzékelhető változás 
a hangminőségben az alacsonyabb 
jelszintekhez képest. Még egy pipa! 

Ajánlás: 

A Merging- Hapi képességei, amit 
a zenelejátszás területén jelen állás 
sze ri nt képvi sei, ár -érték arányban 
egy megfontolandó alternatívává 
teszi. A hangbeli tudása számomra 
egyértelműen azt a szintet képviseli, 
ahol már a veszteség nem jöhet szóba 
úgy, hogy azt különösebben hallani is 
lehessen. Ennek van, egy kifejezetten a 
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hifistáknak fejlesztett verziója, a Nadac, 
ami állítólag nagyjából ugyanez (majd, 
ha szerenesém lesz hozzá, pontosítok), 
de az árban egy másik kategória. 
Viszont talán ennél könnyebben 
installálható, feltételezem, inkább 
felhasználó barát. 

Ezt elsősorban a szakértőknek 
ajánlanám, akik legalább látens 
rendszergazdák, mert, ahogy látom, 
az egyszerű műkedvelők ebben az 
esetben segítségre fognak szorulni, 
amíg összehozzák a vezérlést és a 
digitális jelfolyamot a szerver és a Hapi 
között. 

Hangja miatt megéri vele foglalkozni, 
főleg azoknak, akik másfélmillió 
forintot szívesen rászánnak egy 
forráskészülékre. Ennek, szerintem jó 
ideig még elavulás mentesen tartania 
kellene magát a hasonló korszerű 
termékek között, de mivel kártyás 
a belső felépítése, a későbbiekben 
nyilván upgradelhető. 

Néhány link, ahol kiderül, hogy ez nem 
is az, aminek látszik: 

https:/ jwww.merging.comjproducts/ 
interfacesfhapi 

https:/ jwww.merging.comjproducts/ 
in tert acesfop ti on-c ards#d-a 8-d-a8-p 

https:/ jwww.s tu dio-genera l. hu/index. 
ph p /hu l ca tegories/ hapi-bas e -uni t 

https:/ jwww.studio-general.hu/hu/ 
categori es /horus-8-ch-li ne-ou t put-d-a
module-dsd-premium 
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LORICRAFT: 
Joncr 

. aftaudio.:o~.t:Ik~========~~====--

FIDELIX: . d html 
. Isasupalm ex. Sibatech.cO.Jp www. 

TIGLON: 
www.tiglon.jp . l html 

. /tiglon/ mc ex. ··batech.co.Jp WWW.SI 

nalogaudio.h? naloqaudiohu =:face~~~b~~crs17 -J CJ 
telefon: + alogaudJo.hu m:kyt@an 
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DENON MARKABOLT 
Budapest 

ALLEE Bevásárlóközpont 1117 Budapest 
Október 23. u. 8-1 O Telefon +36 1 2090298 

budapest@denon.hu 
denonmarkabolt.hu 
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