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Abstract (The Sound Design as an important element of communication of the soundtrack in the media
and in the ﬁlm) The soundtrack of a movie, from the standpoint of the communication, is one of the most important and
most complex parts of the movie, of equal relevance to the ﬁlm itself. A movie’s soundtrack is a compact system that includes
multiple elements: dialogue, music, noises, atmosphere, ambiance, silence, and Sound FX. The ensemble of these has to be
created, recorded, put together, produced, cut, and mixed, edited and brought in concordance with the visuals of a movie,
making it a serious challenge from a technological and artistic point of view, thus requiring many professionals to accomplish
it, such as technicians, boom operators, sound engineers, composers, musicians, foley artists, sound designers, editors, music
editors, directors, etc. Analysing and specifying each and every contributing person’s input and work during the making of a
movie would take hundreds and hundreds of pages and so, in this article, I would like to outline only the main aspects of a
sound designer’s job in the pre-production, production, and post-production of a movie.
Keywords sound design; soundtrack; communication; foley; dialogue
Rezumat (Sound Design-ul ca element important de comunicare al coloanei sonore în media și în ﬁlm)
Coloana sonoră a ﬁlmului, din punctul de vedere al comunicării, este un mediu important și complex, în egală măsură
cu pelicula. Sistemul compact al coloanei sonore este alcătuit din mai multe componente, cum ar ﬁ: dialog, muzică, zgomote,
atmosfere și ambiente, liniștea și SFX-urile (Sound FX). Captarea, crearea, compunerea, producerea, mixarea și editarea
acestora, pentru a le sincroniza din punctul de vedere al comunicaţiei și al simbiozei cu pelicula, cu maximă funcţionalitate, este
un complicat proces tehnologic, artistic și uneori chiar știinţiﬁc, cu care se ocupă zeci de experţi în producţia și post-producţia
ﬁ lmului ca: ingineri de sunet, compozitori, muzicieni, artiști foley, sound designeri, editori, editori de sunet, regizori etc. A scrie
detaliat despre munca ﬁecăruia dintre ei ar ﬁ imposibil într-un text de aceste dimensiuni, astfel articolul se va rezuma la
prezentarea generală a activităţii sound designerilor în procesul de pregătire, producţie și post-producţie a ﬁ lmului.
Cuvinte cheie sound design; coloana sonoră; comunicaţie; foley; dialog
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Előszó
A sound design olyan szakterület, amelyhez, egyrészt nagyon kevés könyvészet társul, másrészt ezeknek az írásoknak az együttese nem koherens. Mindenki
más-más szempontból közelíti meg a témát, s ezért általában a zenei, valamint a
technikai, technológiai szempontoknak a harmonikus együttállása mindig valamilyen csorbát szenved. Az általam talált könyvészetben vagy a zenei megfontolások vannak túlsúlyban, és mellékessé válnak a technikai, technológiai vonatkozások, vagy pedig a technikai arzenál tárházában elvész a zenei, és sokszor a
művészi szempont. Így a zene, a sound design, a szerzői szándék, és a mhangsáv
vagy hangsáv struktúrájának a jellege is háttérbe szorul.
Az igaz, hogy a néző nem zenét hallgatni ül be a moziba, de a lmhangsáv
50%-a a lmnek, azaz ennyi százalékban határozza meg a lm sikerét, élvezhetőségét, tálalását, interaktivitását és kommunikációját. A hangsáv, ellentétben a
vásznon futó képpel, az emberi agy tudatalattijára hat, ott aktiválódik, és ott kerül
feldolgozásra. Általában olyankor gyelünk fel inkább rá, ha rossz, hibás vagy
nincs. A hangsávval manipulálni lehet a szereplők egyéniségét, sőt, a negatív-pozitív jellemrajzolatok is a hangsávval válnak igazán teljes értékűvé. A hangsávval
nem csak a szereplők lelki tranzícióit erősíthetjük vagy húzhatjuk alá, hanem a
tér és idő, vagy akár a kontinuitás és kommunikálás eszközeként is működtethetjük. A speciális hange ektusokkal (SFX) és a jó hangkeveréssel a néző gyelmét
a megfelelő helyre lehet terelni. Jó példa lehet erre a következő: ha a vásznon csak
egy fodrozódó vízfelszínt látunk, és a körülötte megszólaló békák közelre vannak
panoramálva, akkor a néző egy kicsi víztömeget „lát”, ha pedig sokkal távolabbra
panoramáljuk a békák brekegését, akkor a néző egy sokkal nagyobb víztömeget
érzékel, miközben a kép ugyanaz, csak a békák hangját kevertük közelebb vagy
távolabb.
A rajz lm vagy bábszínházas darab esetében a zenét, a hangokat a műfajhoz mérten kell megfontolnunk. Finom hajlítások, kanonizált vagy sztereotipikus
formák, hangszerelések, hangszínek, hangalapok közül a könnyedeket, lírikusabbakat választjuk. Kathryn Kalinak szerint „A zene része a lm narratív rendszerének, annak egyik eleme, s a többi elemet részben kiegészíti, részben kölcsönhatásban áll velük. A zene sokmindennel együttműködik a történetmondás
folyamán: ilyen a rendezés, az operatőri munka, a színészi játék, a vágás, a forgatókönyv, a hangtechnika és a sound design. Amikor például egy vonóstremolót
hallunk, akkor a zene nem egyszerűen felerősíti a képben már amúgy is »benne
levő« izgalmat, hanem a vonóstremoló is része annak a folyamatnak, amely az
izgalmat létrehozza.”1
A tökéletes hangsáv kulcsa a hitelesség. Ha a nézőt nem zavarja, és elhiszi
azt, amit hall, nem kételkedik, akkor az azt jelenti, hogy a hangsáv kommunikációja tökéletes szintre van hozva, azaz a hangsáv funkcionalitása és szinkronitása,
szimbiózisa a képpel a legmagasabb hatásfokú.
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Mi is az a sokat vitatott „Sound Design”?
2003 tavaszán Vadas László rendező, a Teatrul Imposibil produceri iroda
jóvoltából azzal keresett meg, hogy a Radu Macrinici Tamás evangéliuma című
darabjának a színreviteléhez szüksége lenne a segítségemre zene és hangsáv szempontjából. A darabról tudni kell, hogy a történet egy temetőben, kriptában zajlik
eső és árvíz idején, azaz minden nyirkos, lucskos, nedves. A darab kolozsvári bemutatóját a rendező a Bán y Palota katakombáinak egy földalatti am teátrumra
nyíló helyiségére tervezte. A nézőknek le kellett ereszkedniük néhány lépcsőn, és
enyhén meggörnyedve körülbelül 150-200 métert kellett menniük a pókhálós, katakombaszerű járatokon, míg beértek a székekkel ellátott földalatti előadóterembe. Vadasnak – a szituációt, lelki tranzíciót és helyzetet alátámasztó zenén kívül –
az volt az extra kérése, hogy olyan kezdeti várózenét is komponáljak, ami teljesen
a helyzetre hangolja a látogatót. Először megkomponáltam a darab összes zenei
intervencióját, bejátszottam, és felvettem a zenei részeket, és utoljára hagytam a
bevezető zenét, melynek lebonyolításához segítségül magát a rendezőt kértem fel.
A gyártás a következőképp zajlott: otthon teletöltöttem a fürdőkádat vízzel, hogy jó mély tónusokat kapjak, és két különböző méretű mosdótálat meg
egy vedret a magasabb tónusokért. A ruhaszárító spárgákra felfüggesztettem egy
kardioid és egy omnidirekcionális kondenzátormikrofont, és bekötöttem őket
egy hangkártyába, majd egy Cubase nevű hangeditáló, dallamszerkesztő programban elindítottam a vételt. Vadas László rendezőt arra kértem, hogy tele tenyérrel üsse az egyeket (az akcentusokat minden ütem elején) a teli kád vizén,
jómagam meg a két mosdótál és a veder kombinációjával négynegyedes, majd
háromnegyedes ütemvariációkat „lubickoltam” fel. Csak a művelet végén derültünk egy nagyot, amikor a hideg víztől már meg volt fagyva a kezünk, hogy akár
meleg vízzel is megtölthettem volna a kádat és az edényeket.
A felvételből egy konstans, húsz perc hosszúságú, jó „vizes” ritmusalapot
állítottam össze. Bejátszottam, és felvettem két különböző, tizenhatodokból álló
zenei szekvenciát, egyet glockenspiel hangszínnel és egyet hárfa hangszínnel.
Ezeket úgy kevertem le, hogy kisebb szünetekkel hol egyik úszott be a semmiből majd tűnt el, hol a másik. Ezeket a beúszásokat néha-néha alátámasztotta
egy, a legmélyebb nagybőgő húron üresen meghúzott hosszas hang, mely néha
szintén sejtelmesen megjelent, majd ugyanúgy eltűnt. A majdnem kész hangsávot aztán megszórtam helyenként némi dörgéssel és esővel, olykor csörgedező
vízzel is (mely hangminták már akkor léteztek a birtokomban lévő bizonyos szintetizátorok GM hangszínei között, egyszerűen csak be kellett importálni őket a
hangsávra). A sáv, ha lejárt, lehetett kezdeni elölről, a közönség uktuációjától
függően. Ezt a fajta hangsávot a szakzsargonban „guminak” nevezzük, mert addig nyújtható, ameddig nincs zárlata, azaz ott lehet ki- vagy beúsztatni, ahol épp
szükséges. Ez a hangsáv el is érte a célját a drámai mélyekkel, a sejtelmes glocken
és hárfa ki- és beúszásaival, valamint a vizes, pancsolós ritmusképleteivel, a környezethelyzetbe hozva a nézőket.
Mint ismert, értelmet adván a zörejnek, zajnak, a hang kommunikációvá,
üzenetté változik. Kommunikációs szempontból kétféle zaj létezik: azok a zajok,
amelyeknek objektív okok miatt nincs információtöltetük, megnyilvánulásukban
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zavaró és kellemetlen hatást generálnak. Ezeket a zajokat a szakmában non-kommunikatív zajoknak nevezzük. Továbbá azoknak a zajok, amelyekhez értelmet
társítunk, vagyis egy információtöltettel ruházzuk fel őket – ezek hasznos hangként érzékelhetőek, így a zaj átalakul egy hasznos hanggá, amiket kommunikatív
zajoknak nevezzük.
Az emberiség a hangot már az ősi időkben információátadásra, egymás gyelmeztetésére, riasztására, szórakoztatására, a szeretet megnyilvánulásaira,
rituálékra és harci kommunikációra használta. Az őseink az akusztikus jelenséget egy olyan erős és elpusztíthatatlan anyagnak, entitásnak tartották, amely
életet ad mindennek, ami mozog. David Sonnenschein szerint „a történetmesélés
a hangokat már a paleolitikum korszakában is a mítoszok, a realitás felfüggesztésére és érzelemkifejezésre használta. A XXI-ik századi sound designereknek is
ugyanezen dolguk van, azaz hogy összekeverjék a hangot és a látványt, hogy a
hallgatóságot elkápráztassák. Ahogyan régen a sámánoknak, úgy a mai sound
designereknek is ki kell fejleszteniük a saját meg gyelőképességeiket a benyomáskeltést és a kifejezést illetően.”2
Murray Spivak manipulálta tudatosan a hangsávot azzal, hogy az 1933ban bemutatott King Kong című lmben (rendező: Merian C. Cooper, Ernest B.
Schoedsack) egy állatkertben felvett oroszlánüvöltést egy oktávval lemélyítve létrehozta King Kong hangját. Ezzel kezdetét veszi a hangok kreatív manipulációja
a lmekben.
A lmhangtörténet mérföldköve mégis az 1977-es Star Wars című lm (rendező: George Lucas) első epizódja, amelynek hangsávján a híres sound designer
Ben Burtt és csapata dolgozott. A Star Wars hangsávja a mozinézőknek olyan
eddig nem hallott vagy eddig nem észlelt kommunikációs katarzist nyújtott, amelyet a lmtörténet során először tapasztalhatott a közönség. Ben Burtt és munkatársai olyan forradalmian új megoldásokat alkalmaztak, amire korábban még
nem volt példa. A sound design eszközvilága által géphangokat fejlesztettek ki,
oly módon, hogy a gépeknek személyiséget és érzésvilágot kölcsönöztek. Például
R2D2 vagy 3PO (és persze a későbbi sorozatokban a kedves kis droid utód, a BB8), megalkották a vásznon futó eszközök hangját, mint a Jedi lézerkard hangja
vagy a birodalmi rombolók és egyéb űrjárművek hangja. Emberi hangokat hoztak létre, mint Darth Vader jellegzetes „sisakhangját” és légzéseit, vagy akár a
Chewbacca gurgulázásait stb. A lm kedvéért új nyelveket hoztak létre szavakkal,
nyelvtannal, komplett nyelvi rendszerrel.
Az 1979-es év egy újabb lépés a hangsáv-technológia és a térhangzás, valamint a sound design terén, ugyanis bemutatják az első valódi 5.1-esre kikevert
térhangzású lmet, az Apokalipszis most (rendező: Francis Ford Coppola) címűt,
ahol a vágó és sound designer Walter Murch, aki a rendezővel együtt hivatalosan
is megalapítja a sound designer megnevezést és szakmát. Mint minden műfaj elsajátításához ( lmkép, hangsáv, fotó stb.), úgy a sound design megtanulásához
is először a technológia, technika, majd aztán a hangsávdramaturgia teljeskörű
birtoklására van szükség, és csak az után jöhet a művészi vetület. A sound design/
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sound designer de nícióját többféleképpen fogalmazták meg az idők során, de a
technológia, technika fejlődésével és ezáltal a feladatkörök terjedésével manapság
talán így hangzana: a sound design általános értelemben minden, ami a hanggal
történik a hangutómunka folyamán. Konkrét értelemben minden olyan hangi
megoldás, ami a kreatív hangi felhasználás irányában mutat. A sound design művészete egy olyan alkotómunkának ad teret, melyben egyformán érvényesülnek a
technikai, művészi, esztétikai és tudományos feladatok. A lmhangsáv végleges
kivitelezésének minden esztétikai, művészi és technikai vetülete a sound designer
feleadata és az ő felelőssége alá tartozik.
A hangsávnak tökéletes szimbiózisban kell lennie a képpel, azaz teljes mértékben alá kell azt támasztania, és így kiszolgálnia a vásznon futó lmet. Ellenkező esetben megtörik a folyamat, a produkció pedig zavaró és élvezhetetlen lesz.
A lmhangsáv hatásai, kommunikációja, hangenergiájának az átalakulása a percepció folyamán pszichikailag, emocionálisan, intellektuálisan és morálisan befolyásolják az emberi agyat.
Mint említettem, ahhoz, hogy valaki jó sound designer legyen, először is a
hangsávval kapcsolatos technológiai tudásra kell, hogy szert tegyen, amely tudásba beletartozik a hangtan, akusztika, elektroakusztika, hangvágás, hangproceszszálás, és legalább egy hangszerkesztő-dallamszerkesztő anyaprogram (Cubase,
Nuendo, Pro Tools stb.) teljeskörű kezelése. Ezen kívül a legszerencsésebb az, ha
az illetőnek zenei képzettsége is van, és/vagy alapos zeneelméleti, zenetörténeti és hangsávtörténeti felkészültsége. El kell sajátítania mindezek mellett a Foley
Artist, azaz a zörejművészi szakmának a tudományát is.
A lm és lmhanggyártás fontos technológiai lépései
A következőkben ismertetni szeretném a hangstáb és a hozzá tartozó sound
designernek a lmgyártás különböző folyamataiban való munkáját. Mivel a lmgyártás csapatmunka, nagyon fontos a folytonos kommunikáció mind a stábon
belüli, mind az azon kívüli résztvevőkkel. Ahhoz, hogy a lmgyártás folyamata a legnagyobb rendben és zökkenőmentesen működjön, négy szigorúan fontos
folyamaton kell keresztül mennie, amelyeknek külön technológiájuk van, s melyeknek szigorú betartása esetén is előfordulhatnak olykor kellemetlen, nem várt
meglepetések, amelyek nehezíthetik a lmgyártást (például szereplők hirtelen
megbetegedése, váratlan időjárási változások stb.).
A folyamat négy fázisa a következő:
 előkészület
 preprodukció
 produkció (forgatás)
 posztprodukció (utómunkálatok)
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A sok variánst összegezve íme a hangstáb egyik nemzetközileg elismert öszszetétele:

A lmgyártás szigorúan betartott technológiai folyamatok sorozatából áll.
A legelső lépés az előkészületek, a stáb és az ehhez tartozó szakemberek megkeresése, az alapanyag (forgatókönyv, alapregény stb.) kellő időben, tanulmányozásra való átadása, majd az illető munkaerő felkérése és szerződtetése.
Ezt követi a lmgyártás preprodukciós fázisa, amely folytatódhat akár a
szerződéskötésekkel is, de a legfontosabb tennivaló a produkció és a posztprodukció megtervezése. Mivel a lmgyártásban az idő rengeteg pénzbe kerül, ezért
nagyon fontos az elkövetkezendő forgatási és posztprodukciós folyamatnak a nagyon részletes és aprólékos előretervezése. A lmgyártásban nincsenek véletlenek, de annak ellenére, hogy pontosan napra, órára, percre, az utolsó szegig be
van tervezve minden, még így is érheti a lmgyártást kellemetlen, előre be nem
számított meglepetés, mint például szereplők hirtelen megbetegedése, nem várt
időjárási problémák, vagy épp egy veszélyes vírus által okozott karantén.
Miután a preprodukciós folyamatot lezárták, kezdődhet a lmgyártás produkciós fázisa, maga a forgatás. A forgatás (produkció) befejezése után pedig a
lmgyártás a posztprodukció fázisába lép. Manapság a produkciós és posztprodukciós folyamatok, a technológia és a technika gyors ütemben való fejlődésének
köszönhetően, sok lm esetében már párhuzamosan is működnek, mint például
az Avatar (James Cameron) című lm esetében.
A lmgyártás utolsó fázisát részletesebben is szemléltetem majd, lévén ez
a folyamat legkomplexebb szakasza, ahol tulajdonképpen végérvényes arculatot
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kap a készülő lm, annak dinamikája, hangsávja, esztétikája. Szakmai tapasztalatom szerint a posztprodukciónak két nagyobb fázisa és több szakasza van.

1. Az első, a szerkesztési fázis, a következő szakaszokból áll:
- vágás: a leforgatott lm vágása legalább egy elővágott szinten, azaz nomvágott változata az audio-vizuális anyagnak, majd ez után következik a vágópontok estleges újraegyeztetése (vágópontok alkuja) és újravágása, melyen immár
részt vesz a rendező, zeneszerző, sound designer, és alkalmanként alkotói viták
után megszületik a végleges anyag;
- a zenei szerkesztő vagy a sound designer ideiglenes zenéket válogat,
amennyiben szükségeltetik;
- a lmstúdió vezető stábjának dedikált első vizionálás, vetítés;
- belső előbemutató;
- ADR (Additional Dialog Recording), amennyiben szükségeltetik.
2. A második és egyben az utolsó nagy fázisa a posztprodukciónak két főbb
szakaszból áll, a muzikális és non-muzikális szakaszokból:
Muzikális szakasz:
-

pontozási szesszió (Spotting Session)
a kotta szinkronitása (Cue List)
zeneszerzés
hangszerelés
a megkomponált zene digitális editálása VST-i-kkel (Virtual
Studio Instruments Plug-in)
a zene stúdióban való felvétele zenészekkel, nagyzenekarral stb.
a felvett zene keverése vagy a VST-i és a zenészekkel felvett zene
keverése (Mix)

Non-muzikális szakasz:
-
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hange ektusok kreálása (SFX azaz Sound FX)
foley (zörejek, zajok kreálása)
dialógusszinkron (ADR)
végleges SFX-ek
akusztikus elemek szintézise (Dubbing Session)
sound design
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-

hangszerkesztés
utolsó muszter (a kép és a hang szinkronitásának ellenőrzése;
Final Muster)
előkeverések (Premixek)
végső keverés (Final Mix; ide tartozik a nemzetközi sávok
lekeverése, melyekbe beletartoznak a zene, a zörej-zajok, az
atmoszférák és környezetek, az SFX-ek, kivéve a dialógust.)
a hangsáv masterje
archiválás
standard kópia
a lm leszállítása a mozitermekbe

Vágás, vágópontok közös egyeztetése (vágópontok alkuja)
A posztprodukció alkalmával sok érdekes dolog történik a vágószobában.
Elsősorban ekkor kapja meg a lm a dinamikáját és a szinkronitását, de ez a folyamat egy tökéletes stimuláló kollaborálást igényel a vágó, a rendező, a zeneszerző
és a sound designer között.
Egy lmes produkció számtalan eseménye időben leszűkítve vagy komprimálva van a vágás művészete révén. Az akciók dinamikája, a vágópontok és plánok
és a mozgalmasabb kameraállások számának megsokszorozódásával az 1980-as
évektől kezdve a lmek dinamikája megnőtt, amelyhez a sound designernek is
alkalmazkodnia kellett. Ahhoz, hogy minél szervilisebb legyen a hangsáv funkcionalitása, a képpel teljes szimbiózisban kell, hogy legyen. Ezért a produkció és
posztprodukció alatt a vágó, a zeneszerző, és a sound designer a vágószoba falai
közt egy türelmes, professzionális, kölcsönös és stimulatív „párbajt vívnak” a rendezővel, persze, mindezt legjobb tudásuk szerint és a lm érdekében. A végleges
közös döntések, amelyeknél az utolsó szó mindig a rendezőé, a vágópontok alkuja
fázist jelenti.
A zeneszerző és a sound designer együttműködése a vágóval nagyon hasznos
és gyümölcsöző lehet, tekintve, hogy a kép-hang szimbiózisát, funkcionalitását és
szinkronitását illetően ezek a szakmák nagyon hasonlítanak egymásra. A vágás
egy olyan alkotói folyamat, amelyet a vágó művészi szinten kell, hogy gyakoroljon. Épp úgy, mint a hangsáv megalkotása, a vágás is egy intuitív és absztrakt
művészet. A hangsávval és a képi vagy hangi vágással manipulálni tudjuk a nézők
befogadóképességét. A vágás és a hangsáv közös feladatai a következők:
- a nézői gyelem irányítása
- a történetmesélés
- a hatáskeltés
- az illúzió megteremtése
- az érzelmi befolyásolás
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A Cutting Edge című lmben elhangzottak szállóigévé váltak a lmes körökben, mely szerint „A vágó az első nézője és az utolsó forgatókönyvírója a lmnek.”
Az alap hármasszabály, amelyet a vágószoba falain belül kötelező betartani:
- nincs tett következmény nélkül;
- nincs kép jelentés nélkül;
- nincs vágás hatás nélkül.
A vágó már kezdettől fogva alkalmazhat o ine vagy online hangokat. Viszont nagyon pontosan meg kell határoznia ezek helyét, és le kell szögeznie már
az elején, hogy ki fogja az o ine hangokat online alkalmazni, függetlenül attól,
hogy a meglévő hangokat csak próbaként használjuk-e vagy véglegesek. Minden
kép alá szerkesztett hangnak át kell mennie a szokásos muszteren. A vágó ilyenkor maximális segítséget kell, hogy kapjon a hangsávrészlegről. Ha ebben a fázisban a hangsáv nagyon közel áll funkcionalitásban a valósághoz, akkor azt kell
mondanunk, hogy minden esélyünk megvan rá, hogy mihamarabb elérjük a lm
utolsó vágási fázisát.
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Foley Artist: rövid történet a „Foley”-ról
A szakmai berkekben közismert Foley elnevezés Jack Foley (1891–1967) nevéből származik, aki a korai lmvilág egyik pregnáns személyisége volt. Foley
azon kívül, hogy rendező, színész, kaszkadőr és animátor is volt, ideje nagy részét
a lmhangnak szentelte. Az ő közreműködésével és irányításával bonyolódtak le a
lmtörténet legelső és valós idejű felvételei a lépésekről, a kézi beavatkozásokról, a
ruhasuhogásokról, munka és cselekvészajokról és megannyi más valós idejű zörejekről és zajokról. Foley a zörejeket és zajokat kezdetben a Universalnak vette fel
egy stúdióban, amelyet később teljesen fonizáltak. Kis idő múlva a stúdió a Foley’s
Stage vagy Foley’s Room elnevezést kapja, innen manapság a posztszinkron stúdiók Foley Stage megnevezése.
Foley stúdiójában, kezdetben a leggyakoribb zaj- vagy zörejfelvételek a léptek és lábzajok voltak. A korai időszakban a lépteket és lépésintervenciós zajokatzörejeket, a lmekben levő táncosok, legtöbb esetben táncosnők hozták létre, ők
a hangsáv megjelenésével egy új szakmát kaptak, a „lábzaj-” vagy „zajgeneráló”
szakmát. Ennek a lábzajgeneráló szakmának kétségtelenül leghíresebb személyisége maga Gene Kelly. A művész ugyanis mindig önmaga óhajtotta felvenni és letáncolni, illetve „feltáncolni” a hangstúdióban a táncai posztprodukciós lábzajait.
Innen a Dance Foley elnevezés is. A lépészajok után nagy fontosságot kezdenek
tulajdonítani a ruhák keltette zajoknak. Aztán a lépés- és ruhazajok után a Foley
stúdióban elkezdődnek mindenféle zörejek és zajok felvételének a sorozatai: evőeszközök, poharak, fegyvercsörgések, fegyvermanipulációs zajok, elektronikus
eszközök kezelésének különböző zajai, zörejei stb.
A legérdekesebb az, hogy a legtöbb esetben a stúdióban generált zajok technológiájának és technikájának semmi köze a lmképen látható dolgokhoz. A
hóban történő léptek zaját ugyanis egyértelmű, hogy nem hóban veszik fel, az
ütések és a verekedések zaja nem a stúdióban dolgozók verekedése által keltett zaj,
a szárnycsapások zajai nem implikálnak madártenyészetet a stúdió udvarán, és a
tűzzajok sem jelentik azt, hogy felgyújtottak valamit a stúdió zárt területén. De az
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is bizonyos, hogy a laikus néző agyában soha nem fog megfogalmazódni a kérdés,
hogy vajon hogyan is vették fel a vásznon futó kép zörejeit és zajait.
A lmhangsáv zörej-zaj-atmoszféra-környezethangját általában egy nagy
hangstáb fedezi, és tengernyi, teremnyi, zsáknyi a kellék, amelyek a zajok létrehozásához szükséges. A foley artist tulajdonképpen egy zenész vagy zeneszerző,
aki nem zenehangszereket alkalmaz, hanem különböző tárgyak ezreit használja
a kreációs folyamatban.

John Roesch foley artist, zajművész „műhelye”
(www.hollywoodreporter.com)

Zajművészeket ábrázoló karikatúra
(www.starightdope.com)
A hangsáv végső szerkesztése, a hang posztprodukciója (Sound design, ADR, a dialógus, SFX, atmoszférák, zörejek-zajok, a végleges zene
szinkronitása, funkcionalitása, előkeverések, keverés, maszter).
A mai technológia és a technika lehetővé teszi, hogy a vágási fázis után rögtön elkezdhessük a hangsáv végleges szerkesztését, azaz a hangsáv posztprodukcióját. Első lépésként előkeverjük az eredeti és helyszíni hangokat (a vezérhangot),
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amely egy elfogadható kép-hanganyagot fog eredményezni, ami alapján eldönthetjük, hogy mik lesznek a következő lépések.
Ezek után ki kell jelölni azokat a részeket, amelyek posztszinkronizálást igényelnek. Az eredeti hang és az esetleges nemzetközi hang (NH) szemszögéből
ajánlott a zörejek-zajok, atmoszférák, SFX-ek szerkesztése vagy legyártása, ami
a teljes hangsávot illeti. Ebben a fázisban találja meg igazi helyét a sound design.
Mint már említettük, a sound design a hangsáv művészetét, technológiáját, technikáját, tudományát érinti és jelenti, vagyis a hangsáv dinamikájának a megteremtése, összeállítása és megfeleltetése, a hangsáv dramaturgiájának a képpel
való teljes szimbiózisa és funkcionalitása tőle függ.
Mindezekkel egyidőben a szakemberek legyártják a dialógus-utószinkronokat, az ADR-t, ha szükséges újra a zörej-zaj szinkronokat, atmoszférákat és SFXeket.
Ami a lm zenéjét illeti – a komponálást, hangszerelést, szerkesztést, felvételt, alkalmazást –, több lehetőség is felvetődhet. Van olyan eset, amikor már a
preprodukció szakaszában a korán (ami szerintem azt jelenti, hogy időben) beavatott és termékeny zeneszerzők már készen legyártott zenékkel, vagy legalábbis
félig megszerkesztett vázlatokkal állnak elő már a forgatókönyv olvasása alatt. De
vannak olyan esetek is, hogy a rendező, vágó vagy zenei szerkesztő hasonló vagy
azt megközelítő zenemintákat szerkeszt (Temp Track), amelyek a zeneszerzőre
nézve nem igazán kedvezőek. Ugyanis, ha egy rendező azt kéri a zeneszerzőtől,
hogy pont olyan zenét szeretne, mint Grieg Peer Gynt – Manók tánca, és ezt ideiglenesen alá is szerkeszti, nincs az a zeneszerző – még ha jobbat is komponál –, aki
elfeledtetheti a rendezővel a Peer Gyntöt. De olyan helyzet is adódhat ritka esetekben, hogy a zene kész van már a vágási fázis előtt. Ekkor kisebb-nagyobb változtatásokra kerül sor a zene terén a vágópontok alkuja fázisnál, vagy az ellenkező
eset, amikor a zenét a lm nomvágott fázisa után kezdik el komponálni, hangszerelni, felvenni, szerkeszteni és alávágni. Ami nagyon fontos, hogy a végleges
vágás fázisára a zenének teljes egészében, azaz felvéve és kikeverve kell meglennie.
Mikor minden egyes hangsávot érintő elemünk kész van, le kell futtatni egy
általános musztert (muszter = kép-hangszinkronitás ellenőrzése) a lm elejétől
a végéig. Ezáltal a posztprodukció folyamán meggyőződhetünk a hangsávunk
funkcionalitásáról, impaktjáról, dinamikájáról. De látjuk azt is, ha hibák csúsztak be időközben, ha hiányzik valahonnan bármilyen elem, vagy esetleg túl sok
van valamiből.
Ezek után sor kerülhet a premixekre (előkeverésekre), majd ezt követően a
posztprodukció utolsó két fázisára: a végső mixre és a maszterizálásra.
Mindezen munkafázisok és a sorrendek szigorú betartása igen fontos, mégis
a sound designer lépéseit egy lmprodukció esetében talán David Sonnenschein
fogalmazta meg a legjobban a Sound Design című könyvében.3 A szerző 15 fontos
lépésben irányítja lépésről lépésre a hangtervező munkásságát, idézem a sorrendet:
1. A forgatókönyv olvasása
2. Mire gyeljünk
a. Tárgyak, cselekvés, környezet, érzelmek
94

HANGSÁV
b. Explicit hangok
c. Környezet
d. Jelek az érzelmek kifejezésére
e. Fizikai vagy drámai tranzíciók
3. Hangok csoportosítása
4. Vizuális térképek felrajzolása
5. Találkozás a rendezővel
6. A hangok feltérképezése – első piszkozat (Dra 1.)
7. Tanácskozás a forgatás előtt és alatt
8. Résztvevés a képszerkesztésen (Vágáson)
9. A végső szerkesztés elemzése
10. A hangok feltérképezése – második piszkozat (Dra 2.)
11. A hangok eredetének meghatározása
12. A hange ektusok és környezet eredetének
meghatározása
13. A hangok feltérképezése – harmadik piszkozat (Dra
3.)
a. Koordinálás a „kottával”
b. Kísérletezés és nyílt opciók
c. Bemutatói megfontolások
14. Pre-mixek készítése
15. A végső mix
Mint említettem, a sound designernek nem csak egy alapos technológiai
tudással kell rendelkeznie, hanem a hangsáv dramaturgiájának alapvetületeit is
állandóan szem előtt kell tartania, szinte „éreznie” kell.
Összegzés
A lmhangsáv a médiának az egyik legfontosabb, komplex kommunikációs
közege. A lmhangsáv egy olyan rendszer, amely több elemből áll, köztük a dialógus, a zene, a zörejek -zajok, az atmoszférák és környezetek, a csend és az SFX
(Sound FX)-ek. Ezek együttesét megalkotni, felvenni, legyártani és kommunikációs szempontból a képen futó lmmel szimbiózisba hozni komoly technológiai és művészi kihívás, mellyel megannyi szakember dolgozik és foglalkozik egy
épp soron lévő lmforgatás alkalmával: technikusok, mikrofonosok, hangmérnökök, zeneszerzők, zenészek, foley művészek, sound designerek, vágók, zeneszerkesztők, rendezők stb. Az összes hangsávon dolgozó szakember munkásságát
részletezni egy, vagy akár több könyvnyi anyagra rúgna, így ebben a cikkben a
sound designer munkásságának bemutatására tettem igyekezetet a lmhangsáv
preprodukciós, produkciós és posztprodukciós fázisainak leírásán keresztül.
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