
A HANGOK MÉRNÖKE 
Lohr Ferenc, az első magyar han- rezni, mert szüksége lenne a terve-

gosfilmek hangmérnöke, mintegy zett rádió osztályán olyan mérnökre, 
négyszáz magyar hangosfilm „mér- aki zenéhez is ért. -
nöke", a velencei biennálén A film- — Ügy tudjuk, akkor még a bu-
hang esztétikája című könyvével el- dapesti műegyetemen nem volt 
nyerte a San Marco oroszlándíját, hangmérnöki szak. 
Röviddel ezután Algériába utazott, — Valóban, hangmérnöki képesí-
ahonnan nem régen tért haza. El- tést akkor még nem nyerhettem itt-
mondta, hogy Algériában egy hat- hon. A berlini egyetemen szereztem 
vanezer személy befogadására alkal- meg hangmérnöki szakosításomat, 
mas sportstadion elektroakusztikai gyakorlati ismeretekre pedig az 
berendezéseit tervezi. UFA, (most DEFA)-nál Neubabels-

Megkérdeztük, mi a magyarázata bergben tettem szert. 1831-ben ha-
annak, hogy az esztétikai kategóriá- zajöttem és hozzákezdtem az első 
ban egyedül díjazott mű, egy mű- magyar hangosfilm: Bónyi Adorján 
szaki alapképzettségű filmszakember regényéből készült Kék bálvány 
műve. hangvételeihez. De az első igazi si-

— Pályám indulása, melyet ha rö- ker az ezt követő Hippolit, a lakáj 
viden elmondok, azt fogják hinni, lett, mely még most, harminchat év 
hogy egy jól szerkesztett filmsztori- múlva, felújítva, sőt részleteiben, 
val szórakoztatom önöket, magyará- Kabos Gyula alakításairól készült 
zatot ad erre a látszólag különös összeállításban is nagy sikert ér el, 
nemzetközi sikerre. Műegyetemi ta- jelezve, hogy az igazi esztétikai ér-
nulmányaimmal párhuzamosan, el- tékű vígjáték időtálló. Nagyszerű 
végeztem a Zeneakadémiát hegedű szereplői Csortos Gyula, Kabos 
szakon. Egy alkalommal barátom Gyula, Jávor Pál, Fenyvessy Éva, 
esküvőjén hegedültem az egyik jó- Haraszti Mici voltak. Német verzió-
zsefvárosi templomban. Itt hallotta ban is elkészült Er und sein Diener 
hegedűjátékomat a Siemens Művek címmel, teljesen más szereplőkkel, 
magyarországi főmérnöke, aki szin- — Ez valóban mérföldkő a ma-
ién a násznéphez tartozott. A Sie- gyár filmgyártás történetében. Itt 
mens Művek főmérnöke megkér- kezdődött a magyar hangosfilmgyár-
dezte, nem lennék-e hajlandó hír- tás és azóta mintegy négyszáz fii-
adástechnikai szakképzettséget sze- men láttuk, hang: Lohr Ferenc. S 
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úgy tudjuk, A filmhang esztétikája 
nem az első könyve. 

— Az első tízévi filmgyári műkö-
désem után a filmtechnika világá-
ból olyan anyagot gyűjtöttem össze, 
mely a filmet nemcsak a hang, ha-
nem a kép, a vágás és a színes-
technika, valamint a rendezés olda-
láról is megvilágította. Ezt 1941-ben 
A filmszalag útja című négyszáz-
oldalas könyvemben írtam meg a 
Természettudományi Társulat kiadá-
sában. Ez annyiban volt egyedül-
álló a filmszakmában, mert átfogó 
munka akkor még nem született a 
filmgyártás teljességéről. 

— Egyéb rokon-területekről is is-
meretesek eredményei. 

— A z 1945-től kezdődő évek szak-
mai perspektívát nyitottak meg szá-
monura. Az elektroakusztikusok a 
mikrofontól a hangszórókig művelik 
szakterületüket. Én tovább akartam 
lépni és mindenekelőtt azokat a 
hangtereket vettem vizsgálat tár-
gyává, amelyekben hangtechnikai 
eszközök — mikrofonok, hangszórók 
— működnek; tehát műtermeket, 
stúdiókat, hangversenytermeket, elő-
adótermeket, filmszínházakat, szín-
házakat stb. Ezért az épületakuszti-
kai tervezés területén is kezdtem 
működni, mintegy tizenöt éve. 

— Milyen eredménnyel? 
— Megterveztem a Hevesi téri 

Nemzeti Színház, az új Nemzeti 
Színház győztes tervpályázatát, a 
Madách Színház, a Pesti Színház 

(volt Bartók terem) térakusztikai 
megoldásait és elektroakusztikai be-
rendezéseit. A moszkvai KGST pa-
lota kongresszusi termének akuszti-
kai kialakításában szakértőként mű-
ködtem közre, én terveztem a Ma-
gyar Népstadion elektroakusztikai 
berendezését, jelenleg Algériában 
hatvanezer fő befogadására alkalmas 
stadion hangberendezéseit tervezem. 

— Hogyan jutott el a Velencében 
díjazott művének megírásához? 

— Rendszerbe foglaltam a hang-
zási kategóriákat (beszéd, zene, zö-
rej, elektronikus hangok stb.) Mód-
szereket dolgoztam ki a f i lm hang-
folyamának felépítésére, a hang-
effektusok művészi kihasználására 
és általában a f i lm hang-oldalának 
hatásfokozására. Véleményem sze-
rint, a hangot nem szabad a képsor 
kiszolgálójának tekinteni, mint 
ahogy az emberi hallás nem kiszol-
gálója az emberi látásnak. A film-
hang, nem leszázalékolt járuléka a 
vizuális résznek. Éppoly százszázalé-
kos értékűvé kell tenni, mint a kép-
sort. 

A z anyagismeret alapjából, logi-
kus, szisztematikus előrehaladással, 
a társművészetekkel és határterüle-
tekkel foglalkozva fejlődött ki Lohr 
Ferenc esztétikai szemlélete. Mű-
szaki alapállásból kiindulva a társ-
művészetek és határterületek bevo-
násával és művelésével újabb pers-
pektívát nyitott meg a filmalkotók 
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