
Vízió: 
Egy szerelmes dalokat tartalmazó 4 számos 
EP első számát szeretném elkészíteni. Mivel 
eddig mindig experimentális vagy alternatív 
vonalon mozogtam és a számaim nem voltak 
rövidebbek 5-6 percnél, ezért célomként azt 
tűztem ki, hogy egy “rádióbarát” 3 és fél 
perc körüli dalt készítsek. Még sosem írtam 
szerelmes dalt, ezért a final project folyamán 
ezt is, mint extra célt kitűztem magam elé. 
A szám teljes egészét egyedül szeretném 
f e l v e n n i . A z e r e d e t i t e r v e z e t 
hangszerelésében indie szinti gitár pop 
hangzás világot írtam és referencia trackként 

Hazel English - “Just Give In” EP-jét adtam meg. Azonban ettől eltértem a végeredményben. 
Utánanéztem, hogy ki producálta a Hazel English lemezt, amiről megtudtam, hogy Day Wave, 
akinek a zenéje azóta is kedvenc. Szóval, az ő megoldásai lettek a referenciák bizonyos 
értelemben. Sőt a demózások alatt ehhez a soundhoz is tartottam magam, de valahogy egy sok 
szaxofonos, fúvós kórusos sound beragadta fejembe és végül szintik helyett szaxofon és fuvola 
lett. Így született egy olyan hangzás, amit akként tudnék jellemezni, hogy Braxton Cook 
pentaton lickek összekeverve Sufjan Stevens, Bon Iver, Day Wave, Bombay Bicycle Club és 
Foals hatásokkal.  

A dalban használt hangszerek és hangminták: 
Végül a saját rögzítésű hangminták koncepciója olyan szinten megbicsaklik, hogy a dobokat 
egy sample packból vettem ki és aztán buheráltam tovább őket és alakítottam ki a saját 
loopjaimat belőle. Ez a that sound sample pack-ből van, amit még egy email címért cserébe 
letudtam tölteni valamikor ingyen. És most nagyon jól jött. Nagyon szép stomp és természetes 
taps hangszíneket találtam, mellette sok jól szóló dob hangzással. https://
www.iwantthatsound.com/ 
Idő hiánya miatt nem készítettem saját bass szinti hangszíneket a legelejéről, helyette az Arturia 
Analog Lab 4-ból választottam ki egy-két presetet, amit aztán picit tovább bindzsiztem és 
effekteztem.  
Viszont minden más saját hangminta.  
Gitár felvételek, szaxofon és fuvola felvételek és az ének is a saját hangom.  
A gitár akkordos részt ki kvantáltam, ahol nem voltam elégedett a ritmikával. De például olyant 
mint a húr bezörrenése bent hagytam, mert megtetszett a sound. Majd egy 2 akkordos loopot 
készítettem, amire aztán az egész dal épült.  
Miután elkészültek a gitár sávok utána megcsináltam a dob hangzást és a basszus menetet. Erre 
jött aztán rá az ének dallam, amit először csak felhümmögtem. Illetve tudtam, hogy a szám címe 
az lesz, hogy Pink and Yellow, ezért aztán kerestem neki a spotot, hogy ez hol tudna 
elhangzani. Ezek után, pedig elkészítettem a szerkezetet. Sokat szenvedtem és kritizáltam 
önmagam, hogy ne már, én nem írhatok 2 akkordos számot, milyen uncsi és olcsó megoldás 
már az, de hiába próbáltam más akkordmenetet ráerőltetni a dalra, egyszerűen ledobta. Ezért 
úgy döntöttem, hogy maradjon a két akkord, de akkor cserébe a szaxikkal “megvadulok”.  A 
legtetejére pedig felvettem egy két fuvolát, ami még világosítja a soundscape-t. 
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Ezután, jött a szövegírás. Ez egy érdekes kihívás volt, még nem vagyok vele teljesen 100 
százalékosan megelégedve, de kukába se dobnám.  
A terv az volt, hogy szerelmes dalt írjak, de azért valahogy a kliséket szerettem volna mégis 
csak elkerülni. Mindemellett pedig a test és szex kultúrát is. Inkább valami “kedves és aranyos” 
dolgot szerettem volna csinálni. 
Alap inspiráció és ötlet a címhez is onnan jött, hogy a közös lakásunk nagy részét a feleségem 
rendezte be. Így bútoraink nagy része rózsaszín és sárga - amik nem mellesleg nagyon frankón 
mennek a fehér Ikeas papír bútorainkhoz. Házasságunk elején azt hittem, hogy zavarni fog mint 
férfit, hogy ilyen sok “lányos” szín van a lakásunkban, de pont az ellenkezője történt. A 
dalszöveg pedig valahogy erről akart szólni, hogy nagyon élvezem a közös kapcsolatunkat és 
nagyon tetszik az a rózsaszín és sárga szemléletmód amivel a feleségem, Rebeka rendelkezik. 
Az már csak a hab a tortán, hogy ennek tetejében még illusztrátor is és tényleg mindent 
rózsaszínben fest. Ezt az “ideiglenes” borítóképet is neki köszönhetem.  

Amin még dolgozni szeretnék: 
Az utómunkálatok, sajnos eléggé el lettek kapkodva. 3-4 “nap” alatt készítettem el a teljes dalt, 
amiatt mert leadási határidő volt. A továbbiakban szeretném az éneksávokat rendesen 
leeditálni. Esetleg keresni és gondolkozni más szöveg lehetőségeken. Szerkeszteni tovább a 
telítettségen és megtalálni mindennek a helyét. Mivel ez a dal egy 4 számos EP első dala lesz, 
ezért a mixet és mastert lehet, hogy egy profira fogom majd bízni, de ennek ellenére, egy 
tűrhető mixet - ami majd vázlatolja a profinak is - szeretnék készíteni. Egy két helyen lehet, hogy 
hagynám még lélegezni a dalt 2-4 ütemes instrumentális kiállásokkal, mert a jelenlegi 
állapotban szöveg követ szöveget. Bár, ha ennek nekifeszülök, akkor lehet elveszítem a 
rádióbarát 3 és fél percemet. Mindenesetre a katartikus utolsó refrént valahogy szeretném még 
inkább kiemelni és még katartikusabbá, monumentálisabbá tenni majd.  
A fúvós felvételekhez egy sm57-et használtam, viszont ennek a hangja sajnos nem tetszik, ezért 
lehet újra veszem majd legalább a szaxikat az sm7b-mel. Az kicsit melegebb, puhább hangzás 
lesz. Kevésbé vág ki a közép és mély tartományokból, amit én nagyon szeretek az akusztikus 
szaxi hangomban.  

Konklúzió: 
A gyors és értékelhető mixelés területén, még nagyon sokat kell fejlődjek. Az ének felvételekre 
pedig többet kell készülni. Beéneklés és azért heti beéneklés és gyakorlás elmaradhatatlan 
ahhoz, hogy szép ének sávot lehessen rögzíteni. Utána persze post production-ben még lehet 
bindzsizni.  
A szaxis és fúvós dolgokat az erősségemnek érzem. Nem kell sokat gondolkodjak egy futamon, 
vagy pad szerű dallamon, egyszerűen csak jön. Esetleg szigorúbbnak kell lennem, hogy mit 
tartok meg a végtermékben. Az indierock/pop világot és az orchestrál beütést igazán 
sajátomnak érzem. 


