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A filmkészítés sok szakember összetett munkája. Az egyik, alapvetıen fontos 

alkotó a hangmérnök. Amikor – évtizedek helytelen, etikátlan mellızése után – 
Budapesten, a Filmmúzeumban kezdték vetíteni a rendkívül jó régi filmeket, 
szeretett Édesanyámmal együtt rendszeresen megnéztük ezeket. Igazi nagy 
élmény volt. Feltőnt a hangmérnök neve: Lohr Ferenc.  

Gárdonyi Géza írásaiból készült filmeket győjtöttem. Az elsı kettı 
hangmérnöke Lohr Ferenc. Mind jobban érdekelt személye – összefoglalást 
készítettem. A magyar hangosfilm tízéves születésnapjára kiadott kötetben (3) áll: 
1933-ban filmet készítettek Gárdonyi Géza A bor címő színmővébıl. 
Megjegyezzük, hogy az elsı magyar hangosfilmek 1931-ben kerültek a mozikba, 
tehát igen korán figyelt a filmgyártás nagy írónkra. A szöveg: 1933. szeptember 
28. a bemutató ideje. Az alkotók sorában nem tüntetik föl Lohr Ferenc nevét! 
Súlyos hiba! 

                                              
1  fıorvos, egyetemi oktató, biblioterapeuta, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
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1934-ben: Ida regénye. A leírásból: „Lohr Ferenc és Eiben István dolgoztak a 
film technikai kivitelében.” A bemutató 1934. március 15.-én történt. 

Mindkét film létrehozói sorában Lohr Ferenc. 
Lexikonból 
1961. Az Akadémiai Kiadóra nézve elképesztı, súlyos hiba a rendkívül 

hiányos és hibás 4 mondat! "Lohr Ferenc (1904- ): hangmérnök. A magyar 
hangosfilmgyártás egyik úttörıje. Kb. 200 film hangfelvételeit készítette. 
Szakkönyvet írt A film útja címmel.” 

1978. A filmlexikon szócikke (6) bizony lehetne kissé bıvebb: „Lohr Ferenc 
(1904- ): hangmérnök. Budapesten született. A mőegyetemen gépészmérnöki 
oklevelet szerzett, majd a Koch és Sterzel röntgengyár és a Fóthy-féle 
elektromosgyár mérnöke lett. 1930-31-ben Berlinben hangmérnöki 
szaktanfolyamot végzett. 1931-ben került a Hunnia Filmvállalathoz, s 1943-tól a 
felszabadulásig mőszaki igazgatóként dolgozott. 1952-ben a MAFILM 
osztályvezetı hangmérnöke, 1955-ben hangmérnöke lett. – Az elsı normálmérető 
hangos produkciónk, A kék bálvány (1931), majd a Hyppolit, a lakáj (1931), a 
továbbiak során 1945 elıtt és után mintegy 400 film hangmérnöke volt. 
Foglalkozik akusztikai tervezéssel is (a Népstadion hangosító berendezése, 
MÉMOSZ-kultúrterem, székesfehérvári Vörösmarty Színház, új Madách 
Színház). Számottevı pedagógiai munkásságot fejt ki, tanít a Mőszaki 
Egyetemen, az Iparmővészeti Fıiskolán. Elméleti kérdésekkel, szőkebb 
területének mőszaki és esztétikai problémáival foglalkozik. Munkássága 
tudományos elismerését jelenti az 1964-ben kapott kandidátusi cím. Népszerő-
tudományos kötete, A filmszalag útja 1941-ben látott napvilágot. A velencei 
fesztivál alkalmából San Marco oroszlánja díjjal tüntették ki újabb munkáját, A 
filmhang esztétikája (Bp., 1966) c. kötetét. Két évvel késıbb jelent meg 
tanulmánykötete A film hangkultúrája (Bp., 1968) címen.” 

1988. Mőszaki adatbázis (5), a profilnak megfelelıen alig érinti a filmmővészi 
tevékenységet: „LOHR Ferenc dr. (1904. Budapest, okleveles gépészmérnök, 
képesített elektroakusztikus, az irodalom és filmtudomány doktora. 
Munkahelyek: Magyar Filmgyártó  Vállalat ny. hangmérnök, a Középülettervez 
Vállalat ny. akusztikus tervezı mérnöke, OPAKFI, Magyar Film- és Tv 
Mővészek Szövetsége tag. Szakmai tevék.: 400 magyar és idegen nyelvő film 
hangfelvétele, minıségi fejlesztése. Számos színház, mozi, elıadóterem, szabadtéri 
létesítmény akusztikai és hangszórós közvetítésének tervezése (pl. a moszkvai 
KGST-palota kongresszusi terme, az algériai stadion, Népstadion, Építık 
Szakszerv Székháza.) Oktatási tervek: BME Középületterv. Tansz., térakusztikai 
elıadások. Szakmai tud. irod. tevék.: tud. kut. munkák a filmhang 
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dramaturgiájáról és élményszerzı hatásáról (4 kv) szakmai tanulmányok a 
Mérnöki Továbbképzı Int. és a Magyar Filmtudományi Intézet részére. Kitőnt.: 
XVIII. Velencei Filmbiennálé San Marco Arany Oroszlán Díj (1967), Építıip. 
Kiv. Dolgozója (Moszkva 1969, Algéria 1973), Arany Hőséggyőrő (MAFILM 
1972), Arany Diploma (1977).” A felsorolásban helye lenne a Kossuth-díjnak, de 
NEM kapta meg. Teljeskörően megérdemelte volna! 

2002. A legújabb magyar lexikon részletes tájékoztatást ad (7): 
"LOHR Ferenc, *Bp., 1904. dec. 17., �Bp., 1994. ápr. 26.: gépészmérnök, 

hangmérnök. – Az irodalomtudomány (film) kandidátusa (1964), doktora (1982). 
Arany Oroszlán-díj (XXVIII. Velencei Biennále, 1967). – 1927-ben a bp.-i 
mőegy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1927-30-ban Bp.-en a Koch és 
Stenczer, röntgengyár; majd a Fóthy-féle elektromosgyár mérnöke. 1930-31-ben 
Berlinben az Allgemeine Elektrizität-Gesellschaftnál hangmérnöki 
tanulmányokat folytatott, az UFA filmgyárban gyakorlati ismereteket szerzett. 
1931-tıl a Hunnia Filmvállalat hangmérnöke, 1943-tól mőszaki ig., 1944. nov.-tıl 
ig., 1952-tıl a M. Filmgyártó Vállalat (MAFILM) osztályvezet ı hangmérnöke, 
1955-tıl hangmérnöke. 1931-ben a Hunnia filmgyárban a fényhangos, majd 
mágneshangos m. és verziós filmgyártás és a hangminıség fejlesztésének mőszaki 
vezetıje, kb. 400 játék-, tud. és híradófilm hangosítását végezte. İ volt a két elsı 
m. hangosfilm, A kék bálvány (1931) és a Hyppolit, a lakáj (1931) c. filmek 
hangmérnöke. 1951-tıl épületakusztikai tervezéssel is foglalkozott, 1980-ig a 
KÖZTI-ben, az IPARTERV-ben, a BUVATI-ban, a FİTI-ben számos akusztikai 
tervet készített. A bp.-i mőszaki egy.-en és a bp.-i iparmővészeti fıisk.-n 
megbízott elıadó volt. 1960-tól kutatóként elsısorban filmesztétikai és 
filmdramaturgiai kérdéseket tanulmányozott. Sok zenei és elıadóterem 
akusztikai terveit készítette el, terveivel számos pályadíjat nyert. – E m.: a 
Népstadion hangberendezése (Bp., 1953); moszkvai KGST-palota, a bp.-i Nemzeti 
Színház pályázatainak akusztikai tervezése (1964, 1969); – Írások: A filmszalag 
útja (Bp., 1941); Filmmőtermek és mozik akusztikai tervezése (Bp., 1955); A 
filmhang esztétikája (Bp., 1966); A film hangkultúrája (Bp., 1968); Tanulmányok 
a magyar szinkronról (Bp., 1976); Térakusztika – filmatmoszféra szubjektív 
akusztika (Bp., 1978); A hangzó filmnyelv (Néhány magyar film auditív 
szempontú elemzése; A hangzó filmnyelv minıségi ismertetı jegyei) (Bp., 1980); 
Reális hangzás és hangrendezés a mai magyar filmben (A mai valóság tükrözése a 
m. filmmővészetben. Bp., 1982); A film önállósága és formanyelve (A .film 
mővészeti önállósága. Bp., 1982); Hallom a filmet (Bp., 1989). -1rod.: L. F.: Aki 
hallotta a filmet. Kiad., bev. Veress József (Filmkultúra, 1994); B. Szabó László: 
A két L. (Bp., 1999).” 
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1998-ban újságcikk jelent meg (4) – címe alapján rögtön Lohr Ferencre 
gondoltam. A szerzı a fia, (ifj.) Lohr Ferenc. 

„Az elfelejtett hangmérnök  
A Magyar Nemzet február 7-i szálmában egy cikk Rajky Tibor 

hangmérnököt mutatja be. A. cikkben leírt „filmgyárment ı" történetet én 
édesapámtól hallottam, de más változatban. Édesapám volt ugyanis az elsı 
magyar hangmérnök, aki a Mőegyetem elvégzése után két évig Németországban 
tanult, és a Tobis Klangfilmnél szerezte meg a hangmérnök szakképesítést, majd 
a Kékbálványtól kezdve több mint négyszáz magyar film hangmérnöke volt. 
Megszerezte az irodalom/filmtudomány kandidátusa, majd doktora címeket az 
Akadémián, számos tudományos munkája mellett utolsóként a Hallom a filmet 
címő könyve jelent meg. Temetésén Gál István rendezı és Pintér György 
hangmérnök mondott búcsúztatót. Szakmai hagyatékát dr. Veres Józsefnek, a 
Magyar Filmintézet munkatársának adtam át, az ı felesége a Corvin filmpalota 
vezetıje. 

Édesapám halála óta, valamint a magyar hangosfilm jubileumi ünnepségei 
alkalmával egyetlen szóval, sem írásban nem emlékeztek meg róla, semmilyen 
filmes fórumon nem méltatták érdemeit, melyeket a magyar hangosfilm 
rangjának és méltó elismertetésének terén ért el. 

Édesapám emlékének tartozom fentiek megemlítésével, aki bizonyára úgy 
gondolná, hogy a mai magyar filmgyártás területén hiányzik az „összhangzó 
értelem”. 

Lohr Ferenc 
Budapest” 

Teljesen egyetértek a mondanivalóval, örülök, hogy megjelent az érvelés. 
A magyar filmmográfiából (2) emeljük ki: 
A bor. Író Gárdonyi Géza, operatır Eiben István, hang Lohr Ferenc. A 

szereplık között Jávor Pál, Rózsahegyi Kálmán. Ida regénye. Író Gárdonyi Géza, 
operatır Eiben István, hang Lohr Ferenc, zene Fényes Szabolcs (aki évtizedekkel 
késıbb barátságába fogadott). A szereposztásból: Rajnay Gábor, Ágai Irén, 
Jávor Pál, Gombaszögi Ella, Berky Lili, Mály Gerı, Makláry Zoltán, Turai Ida, 
Fenyvessy Éva. 

Fényes névsor – gondosan figyelmezték a Gárdonyi Géza alkotások 
filmváltozatainak minıségét. 

1989-ben a Magvetı Könyvkiadó adta ki Budapesten Lohr Ferenc Hallom a 
filmet címő kötetét. Azonnal megvettem, elolvastam. Hatalmas ívő filmtörténeti 
áttekintés, természetszerőleg az aktív résztvevı tapasztalataival, egyúttal jó 
megfigyelıkészségrıl és stílusról tanúskodva. Hozzátehetjük: szerényen. 
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———————  � �  —————————— 
Gárdonyi Géza emlékeket győjtve, kerestem Lohr Ferencet (az ifjabbat, 

édesapja halálhírét olvastam). Sajnos, már a nagy mővész fia is távozott – 
feleségével beszélhettem. Marika tanárnı, kedves hölgy, ápolja szeretett férje és 
apósa emlékét, igazi szívvel törıdik gyermekeivel és unokáival. Kiadvánnyal 
ajándékozott meg: A két Lohr (1). Elıbb az édesapáról olvashatunk: „A 
templomfestı, Lohr Ferenc (1871-1946). Gyönyörő míves alkotásai hazánk 
számos településén láthatók. İsi újpesti családból származok, ezért emelem ki az 
egyik sort: „1938. Újpest, Plébánia templom oltárkép”. A mővész történelmi 
témájú mennyezetfreskókat is készített. Pápai érdemkereszt kitőntetésben 
részesült. 

A kiadvány második részének címe: „A hang mindenese. Dr. Lohr Ferenc 
1904-1994.” Oldalak sorolják az életpálya állomásait. A kit őnı szaktekintély 
kreativitása együtt alakult a magyar hangosfilm elsı nagy korszakával. 
Akkoriban a filmkészítés jó és gyors volt. 

Lohr Ferenc 1967-ben a Filmhang esztétikája címő könyvéért a XXVIII. 
Velencei Filmfesztiválon San Marco Arany Oroszlán díjat kapott. Élete folyamán 
sajnos sok psychotrauma is érte – ismét kezdte cselekvı mőködését. Adatokat 
idézünk: Budapest XIV. kerületében, Zuglóban „Herminamezı Polgári Köre, 
mint a városrész kiváló polgárát, 1992-ben tiszteletbeli tagjává választotta. 1994. 
április 26.-án, életének 90. évében hunyt el.” 

 
„ DR. LOHR FERENC FONTOSABB M ŐVEI 

Új Nemzeti Színház akusztikai tervezése.  
Népstadion akusztikai tervezése.  
Algériai Stadion akusztikai tervezése. 
KGST Palota, Moszkva, akusztikai tervezése. 
 

Több mint 400 film hangmérnöki munkája.  
 

Tanulmányok 
 

Kandidátusi értekezés: A filmszalag esztétikája. 1966.  
Bölcsészetdoktori értekezés. 
Akadémiai doktori értekezés: A hangzó filmnyelv. 1982. 
 

Könyvek, kiadványok 
 

A filmszalag útja. 1941. 
Filmmőtermek és mozik akusztikai tervezése. 1955.  
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A filmszalag kultúrája. 1968. 
Magyar szinkrontanulmányok. 1976.  
Hallom a filmet. 1989. 
Térakusztika - filmatmoszféra - szubjektív akusztika. 1978.” 
 

Lohr Ferenc igen, a hang mindenese. Gyakorlati, elméleti tudor, a zeniten. 
Kedves idıtöltésem – a klasszikus zene és szépirodalom mellett – a régi magyar 
filmek nézése. 

Örülök, ha Lohr Ferenc nevét látom, a hang biztos tökéletes. Gárdonyi Géza 
írásaiból alkotott két filmben is. 

Lohr Ferencné, Marika híven ırzi az emlékeket. Kedves, mély szeretettel 
beszél a „két Lohr” példás adó életérıl. Köszönöm. 
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