
|fjÚ mesterek régi mesterekrŐl
Hosszú idő utón ismét mestervizsgót tehettek a hangszerészek. Az új mestervizs7a-szint kidol-
gozósa utdni első alkalommal 17 jelentkező közül 12 új mester vehette ót mesterlevelét a Ze-
neakadémia Nagytermében januór ]7-én. A vonós-, fúvós hangszer és orgonaépítő mesterek
közül ketten arra is vóllalkoztak, hogy mesterremekük történeti-elméleti hdtterével ismertessék
meg kollégdikat egy képekkel gazdagon illusztrólt előadds keretében. A Londonban élő lfj.
Semmelweis Tibor a bresciai hegedíikészítő iskoldról, a jelenleg Brüsszelben dolgozó Etzler
Bemhard pedig a francia vonókészítő iskolóról beszélt ezen a kis ,,székfoglalón". Minden sza-
yukon ótragyogott szakmójuk métységes szeretete, mestereik illő tisztelete. Most e két előadós
írott vóltozatót olvashatják; az én dolgom cswpán annyi volt, hogy az itt nem feltüntethető szó.-

mos képet, óbrdt, modellt a szakirodalom alapjón szavakkal megjelenítsem.

B resciai he gedűk észítés

A korszak fénykora Casparo de Salo (")
születésétól (1540) Maggini ("") haláláig
(l632) számítható. Történelmileg is vál-
tozatos időszak volt ez; Michelangelo,
Nostradamus kora. ismerték már a szem-
üveget' ami küIönösen fontos találmány
volt a könnyen romló szemű hegedűké-
szítők szempontjából. Máf tudják' hogy
nem a Föld a világegyetem központja, ez-
zel együtt 100 év alatt 200 ezer boszor-
kányt égettek el. Ebben az időszakban
terjedt el Európában a krumpli; Gasparo
de Salo az e]sők között vo1t, aki szabad
idejében krumplit termesztett. A művé-
szetek a reneszansz-manierizmus-barokk
stílusban virágzanak. Vasari, Tiziano,
Tintoretto, Monteverdi ideje.

Brescia, Saló és Cremona egy ,,körzet-
ben'' taláiható; a mesterek tehát könnye-
dén szerezhettek tapasztalatot egymás
műhelyében. Bresciaban már a 15. század
közepétől tartottak nyilván hangszerkészí-
tőket' ók nem feltétlenül a mai értelem-
ben vett hegedűk, hanem reneszansz és

barokk hangszerek készítéséve] foglal-
koztak. I495-bőI származl'k az első írott
dokumentum ilyen mesterek működésé-
rőL Az első jelentős dinasztia a Virchi csa-
lád; Girolamo Virchi szoros kapcsolatban
volt a Ber1o]otti családdal' E család sarja

volt Gasparo is, aki a későbbiekben a

kor szokásának megfelelően szülőhelyé-
rő1 nevezte magát Gasparo de Salonak.

Sa]o BresciatőI 20-25 km-re fekszik a

Garda tó mellett. Gasparo de Salo még
szü]ővárosában ismerte meg Girolamo
Virchit. de csak akkor kerültek köze]ebbi
kapcso1atba, amikor már mindketten

Bresciaban ]aktak, és Gasparo a Virchi-
műhelyben dolgozott. ott, abban a mű-
helyben csodá]atos dolgok születtek; iga-
zi Íafaragás-mesterművek egy-egy lan-
ton. mandolinon.

Egy-egy ilyen korszak hegedűépító stí
lusát úgy lehet legjobban tanulmányozni,
ha az ember kópiát készít. Salo hegedűi-
nek egyik jellegzetessége, hogy a hang-
szer csigája és teste összetartozik _ ma
már nagyon kevés ilyen munkát találni vi-
lágszerte' Irigylésre méltó helyzetben volt
Salo és általában a korszak hegedűépítői,
mivel teljes szabadságot élveztek munká-
jukban. Nem volt még elérhetetlen mércei
nem kellett rossz lelkiismerettel nyugovó-
ra térniük, ha más berakást tettek hangsze-
reikbe, mint amilyet Stradivari tett volna.
Másik oka az irigylésnek, hogy a muzsi-
kusok részéről óriási igény volt ezekre a

hangszerekre _ nem tudtak annyit készíte-
ni' amennyi elég 1ett volna. Megrendelés-
re dolgoztak, sokat exportáltak például
Franciaországba' Minden jel ar:ra utal te-

hát, hogy sokat dolgoztak, ennek ellenére
nagyon kevés hangszer maradt fenn ezek-
től a mesterektőL. Ez érvényes Salora és

Magginira egyaránt; körtilbelül 50-50
hangszerrel számolhatunk, ezek közül
többet is különböző részekből. különböző
periódusokbóI szedtek és állítottak össze'

Az F_lyukakról

A korai korszakban még megfigyelhető a

Salo-hangszereknél, hogy az F-lyuk egy

kezdeti stádiumban volt. Az ívek kere-
kebbek, nem olyan határozott a vágás,

mint a később. amikor már Cremona hatá-

sa is érződik. A mai F-lyukak formája
egyébként kényszerű döntések eredmé-

nyeként keletkezett: előtte már minden

más formát kipróbáltak. A korabeli fest-

mények tanúsága szerint az F-lyukak még

bezátő formát mutattak, mindkét hajlat

befelé nézett. Más ábrázolásokon ugyanez

a tbrma, csak a hajlatok kifelé néznek (ez

a példa Gasparo da Salo egyik viola da

gambáján is látható)' Léteztek még a ha-

gyományos, C-tbrmájú gamba-féle F-l y u_

kak. Az utolsó lépés valójában nem volt
más, mint a C-formájú F-lyukat középen

félbevágni, az alsó részt beforgatni és

megkapjuk a mostani F-lyukak formáját.

Gasparo da Salo idejében már dolgo-
zott Cremonában Andrea Amati, és az ő
F-lyukain a kis lapkák nagyon elvéko-
nyultak; az eredeti viola da gambákon, a

gömbök melletti lapkák nagyon véko-
nyak _ valószínűleg ő is ezt a sztsztémát

használta az F-lyukak kialakításakor' Ko-
rabeli ]eírások szerint az F-lyukak felső
lyuka nagyobb, mint az alsó. Ezt az áI\í-

tást maguk a hangszerek - illetve azok je-

lentős része - nem bizonyítja, met telje-

sen egyforma átmérőjíi az alső és a felső
tyuk. Minden bizonnyal azért, merÍ az

említett technikát alkalmazták ezek a

mesterek (például Salo, Amati, Stardiva-

ri), és így középpontosan szimmetrikus F-
lyuk jöhet csak ]étre.

A csigáról
Magyarországon ma elterjedt nézet, hogy
Sa]o és Maggini hangszerein dupla csiga
található. Ezzel szemben Maggini egész
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életében csupán egyetlen dupla csigát fa-
ragott, amit Vuillaume átvett. Innen szár-
mazik a tévhit; Mag-eini egy ívvel többet
faragott a csigáiba. E'z nem jellemző, hi-
szen a csigák 997c-a egy ívvel kevesebb
mozdLllatot mutat.

A Salo-csigákra a fél fordulattal keve-
sebb jellemző. SaIo nem fordított kiemelt
figyelmet a csigakészítéSre _ egy csiga ki-
faragása nála mindöss ze féI napot vehetett
igénybe. Mindenütt - nemcsak a felületi,
hanem az oldalsó, a fcjlső befúrási részen
is - bennmaradtak a vésőnyomok, mégpe-
dig elég erősen. A vésőnyomok kezdete
nagyon domboru; ennek oka az \ehet,
hogy ő a vésőt nem a megszokott irány-
ban használta, hanem a domború végét
szúrta ]e. HátSó néZetben Sem olyan har-
monikus, mint a cremonai, illetve ma
megszokott csigák. Hátsó vonala keske-
nyebb, mint a kulcsszekrény elsó része.
Egyetlen fűrészhúzással vághatta ki a csi-
gát a nyaktalptól az ívekig, és a nyaktalp
összefelé tart. Így aztán a hátsó rész kes-
kenyebb lett, mint az első. A csigaszek-
rény első oldala emellett rendkívül lapos,
az éIek élesek maradtak, magában a csiga-
vonalban is. Egyszóval nem túl elegánsak.

Ugyanúgy jávorfát használtak ehhez,
mint ma, de a vágásirány nem mindig
egyezett a ma szokásossal. A fát Velencé-
bőI szerezÍék: Velencébe ugyanis sok fa
érkezett a mai Jugoszlávia területérőI az-
zal a céIlal, hogy hajókat építsenek be]őle'
Az evez1ket szinte kivétel nélktii jávortá-
ból készítették. A nem túI jó torök-ve]en-
cei kapcsolatok miatt aztán a Törökor-
szágból rendeltjávorfa g1'akran silány mi-
nőségű volt _ ez juthatott Salo kezébe is.
(Az evezőnek már nem elegendő. egyéb-
ként eldobható fahasábokból még kijön
egy-egy hegedű.)

A plasztikáról
A bresciai hangszerek igen telt plasztikájú-
ak' Dupla berakásosak. A plasztika máso-
dik, a belső berakástól kezdve elég mere-
deken emelkedik. A .legmélyebb a pont a
két berakás között van' A szélek közelében
feltűnően mély ellenív figyelhető meg-
van, hogy 2 mm alá megy anélkül, hogy
belülről hozzáért volna a mester.

A bresciai és cremonai hangszerek
plasztikái között a legnagyobb eltérés'
hogy míg Cremonában egyetlen vésőnyo_
mással, a széltő| megindítva eljutottak a
plasztika legmagasabb pontjáig, addig a
bresciaiak a szé\tő] megindítottak egy
ívet, majd a perem mel]ett körbemenve,

egy 15 mm átmérőjű vésővel körben ki-
vágták a csator_nát' a perem mélységét, el-
lenívét' Távolsága a kávától csekély' mlnd-
össze 2 mm. Formája szögletes, nincs leke-
rekítve. A találkozás nem igazán harmoni-
kus. A sarok ívét még egyetlen vésőnyo-
mássa] kiszúrták' A sarkok és ívek találko-
zásán komoly vastagságkülönbség észlel-
hető'Ez a munkamódszerből adódik' Egy-
egy plasztika nagyon gyorsan elkészült.

Az építési technikáról
Az építési technikát tekintve is eltérő a két
város szokása. Cremonában a be]ső formát
használták, Bresciában tőkére építettek. A
két iskola hegedíépítési technikájának ta-
1álkozása nagyjából Maggini utolsó kor-
szakára (azl620_as évekr_e) tehető' Atőké-
ket hátra áliították, ene építették a káva-
rendszert' A kávarendszer Gasparo Salo
idejében csak saroktőkéket taltalmazott,
nem voltak erősítő 1écek. A káva vastagabb
volt a megszokottnál - 1,7 mm-re tehető.

Sokáig azt gondolták, hogy a bresciaiak
a plasztikát nem vésték, hanem hajlítot-
ták. Előfordult ugyanis kinyitott hangsze-
reknél, hogy a hangszerek be]ső oldalánál
mindenütt égési nyomok láthatók (tetón
és háton egyaránt). Az égésnyomok nin-
csenek szintben, hanem mélyebben van-
nak, és Í'eltehetően nagyobbak voltak,
mint amilyennek most látszanak. Erede-
tük többtéle módon indokolható, de egyik
sem bizonyított. Voltak olyanok, akik sü-
tögették a hangszert (Vuillaume is), hogy
a hőkezelés során nőjön a fa keménysége,
ride_esége és nagyobb e]lenállást bírjon el.
Ennek hátránya, hogy a hatás csak adott
ideig érvényes. utána a fa minden így
szerzett jó tulajdonságát elveszti.

A hangszerek érdekes része a felső és
az alsó tőke. Hogyan tették be a nyakat
SaIo és Maggini? Nem tudjuk pontosan,
de feltehetően a Í'első tőke és a nyak egy
darabból volt, és a hát belső részén meg-
hagytak egy platnit a benyúló nyaktalp-
nak, mint ma a gitároknáI. E'z a kis platni
elt(ínt az idők során; a hegedűkészító, aki
kinyitotta a hangszert, kicserélte a nyak-
fát, modern nyakat tett bele, és a hát kér-
déses részét kiÍaragta, mive] a platni csak
fö|ösleges súlytömeget jelentett. A tőkék-
néI nincsen sft felület. ahová a tőkéket
t'elragasztották volna. A káva külső vona-
1ától azonnal elkezdődik a p1asztika.
Anyaga lehet nyiirfa és fenyőfa - ma is
látni Szúette fenyő felső tókét' Elófordul-
hatott, hogy az eredeti hangszemek na-
gyon keskeny és alacsony tőkéi voltak.

A lapkidolgozásről

A cremonai és bresciai hangszereket ösz-
szehasonlítva a bresciaiak 1apkido1gozása

egyenletesebb: nincsenek nagy különb-
ségek a plasztika középrésze és széle kö-
zött. A hát vastagsága kb' 4 4,5 mm volt
a legvastagabb részeken, és ezt a vastag-
ságot nagy felületen megtartotta.

Cremonában a legvastagabb rész 4,8 - 5

mm volt; eZ tartott aközéptől kissé tölÍ'e-
lé, aztán erőteljesen ledolgozták ezeket a
vastagságokat. Ami a belsó részt illeti, a

hát és a tető kidolgozása igen durva. Meg-
hagyták a fogasgyalu vagy ráspoly okozta
egyenetlenségeket.

Az e]ső Salo-hangszerekben Sem ge-

renda, sem lélek nem volt, hanem vastag
tetőt hagytak, ami elég volt ahhoz, hogy
ellenálljon az akkori barokk húrnyomás-
nak' A lélek csak később kerü]t a hangsze-
rekbe' A kor más tájairól származóhang-
szerekben is gyakori jelenség, hogy lélek
még nincs, de erős gerendát építettek a te-
tő belsejébe. Nem a láb talpa alatt, a mé-
lyebb hÚrok oldalín. hanem a szimmetria-
tengely környékén'

A menzúráról
A hangszerek közül mindig azokból ké-
szült több, amire nagyobb volt az igény.
Salo főleg brácsákat gyártott, Maggini in-
kább hegedűkkel foglalkozott. Maggini
idejében jött divatba a szóló hegedűjáték.
A brácsa és a hegedű mérete Salonál és

Maggininál meglehetősen eltérő egymás-
tól; a húrhossz azonban egyforma' Vagyis
egyforma hosszúságú húrok kerültek a he-
gedűkre és a brácsákra, csak a korpusz
mérete változott. Ezért van az,hogy abrá-
csák F-lyuka nem aZ alsó harmadban van
(mint Stradivarinál), hanem a tető mértani
középpontjában. A hegedűk menzúrája
203 mm, a brácsákná] 205 mm. Ez is mu-
tatja, hogy határozott igény volt a mé-
lyebb, öblösebb hangzásra ' E'zt szolgálta a
korpusz növe]ése is.

Ez kötetlen korszaka volt a hegedűké-
szítésnek a készítők előítéletek nélkül
követték a muzsikusok igényeit' l-2 mm
eltérés nem számított '

A berakásokról
A berakások Bresciában három darabból
készültek. Kivágták a megfelelő formát,
majd a három berakást összetéve együtt
ragasztották be a vájatba' Több helyen lát-
ható, hogy a fekete és Í-ehér berakások
nem feltétlenül talá]koznak a sarkoknáI' A
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bresciaiakra itt sem volt jellemző a precíz
megmunkálás. Salo hangszere, amit ole
Bull használ, szépen pé\dázza ezeket a
munkálatokat. Egyetlen szépséghibája,
hogy nem Salo készítette. A félreértés ab-
bóI származhat, hogy ez a hegedű is
Bériot-é volt valamikor, aki egyébként
Salo-hangszereken játszott. Ezt is mindig
magával vitte, kiállította a koncerteken;
csigája gyönyörÍí famunka, amit többen is
Benvenuto Cellininek tulajdonítottak.
Annyira összeforrt Beriot személyiségé-
vel ez a hegedű - amin ő egyébként sosem
játszott -, hogy mindenki meg volt győ-
ződve róla: gyönyöní hangja van.

A lakkozásról keveset tudunk. A lakkré-
teg vékony - legalábbis, ami ma ebből
megismerhető. Néha a sarkoknál fellelhető
erősebb lakkmaradvány; egészen finom,
négyzet alakú rcpedezés látható a felszínen.

* Bertolotti, Gasparo
1_540. május 20-án született a Garda tó
melletti Saloban és 1609. április l4-én
halt meg Bresciában. ott is van eltemetve

Az 1750-es években már szétvá|t a vonó-
készítők és hegedűkészítők tevékenysége'
A jelenség helyszíne mindenekelőtt Fran-
ciaország volt. Ekkor már öt önálló vonó-
készítőt tartottak nyilván az országban,
miközben Németországban mindössze
egyet' A Duchaine-vonó már a modern
vonó sajátosságait mutatja; befelé hajlik,
csontja van! nem olyan hosszú, nyújtott a
feje. Faanyaga még berzsenyÍ-a, nem bra-
zíIiai vörösfenyő, azt csak húsz évvel ké-
sőbb fogadták e]. Ennek a vonónak a ká-
pájában még nincs Íémanyag, de már csa-
varszerkezettel működik.

l770-ben 24 vonókészító dolgozott
Franciaországban, Németországban egy
sem; l790-ben 14 vonókészítő dolgozott
Franciaországban, 1 pedig Németország-
ban. 1810-ben 18:3-ra módosul az arány,
1 830-ra,'egyenlített'' Németország, ekkor
mindkét helyen 7 vonókészítőt tartottak
nyilván. Utána megmarudt ez az egyen-
súly' Tény azonban, hogy a francia vonó-
készítő iskola előnye a némettel szemben
mintegy 80 év.

Az 1180 körüli vonók már teljesen mo-
dern vonók: magas a Íejük' viszonylag
kockafejÍíek - erre a korszakra jellemző
szemben a barokk nyújtott Íejű vonóival.

a Szent József székesegyházban' Apja
Francesco Bertolotti, nagyapja Santo
Bertolotti; ná]a kezcite tanulni a mester-
séget Polpenazzában, később Girolamo
Virchiné] Bresciában folytatta. 1565.
előtt önáIlóan dolgozott. ó tekinthető a

mai hegedűÍbrma megalapítójának. La-
pos hegedűket készített, a Í-edőlaphoz
vastag 1át (szabályos, széles évgyűrűs
lucfenyőt), a hátlaphoz _ a tőkével együtt
_ esetenként rryárfát, máskor, különösen
a brácsák, cselIók és basszushegedűk
esetében (a kávához is) körtefát hasz-
nált. Hangszei'einek körvonala érdes.
kiegyenlítetlen. Az F-lyukak hosszúak,
nagyok és nyitottak Nagy és durván fara-
gott csigáit juhar-, időnként körtcÍából
készítette. A lakk, amelyek r,ékony réte-
gekben hordott a hangszerekre, barna és

szépen csillogó.

Kisebb és nagyobb formájÍr bangsze-
reket egyaránt épített. Hangszerei a kor
legjobbjai, sajnos ker'és rnaradt az utó-
korra. azok is inkább az l 601-1603 évek-
ből.
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A francia vonók észítő iskola
Határozott formák jönnek létre. Ekkori-
ban keletkezett az első modern kápa;
Louis Simon Pajeut, a mester, aki ezt ké-
szítette, még nem tantrlhatta meg a meste-
rétől, hogyan kell egy kápát gyűrűvel,
mindennel ellátni. hanem kikísérletezte' A
csavarfejnél rnég ingadoznak a távolsá-
gok, mivel még mindent kézzel reszeltek,
nern petJig esztergáltrk. mint a mai vo-
nókná]. A kápa belsejében is eltérő meg-
o]dások találhatók éppen a kísér'leti jelle-u

miatt. A kápánál még nincsen sín, az ké-
só'bbi találmány'

A Tourte névhez három személyiség
tartozik. Louis idősebb volt a legismer-

** Giovanni Paolo Maggini

1580-ban született Bresciában. l632-ben
halt meg. Az 152S-ban Született Giovanni
Maggini fia' Hétéves kisfiúként ment
Gasparo da Salohoz tanulni' és nála dol-
gozotÍ 21 éves koráig. l 609-ben átvette

Salo műhelyét. Az első években pontosan
a mestere nyomán dolgozott. Később
Girolamo Amati mintáj áta épített. Hátlap-
hoz ajávortán l<ívü1 gyakran használt dió-
fát, körte-, platán- és nyárÍát. Gyakran ké-
szített nagy, szé]es modelleket, csak brá-
csáí ígazán karcsúak. Hegedűit gyöngy-,

elefántcsont- és ébenfa berakások díszítik.
DLLpla díszberakásai mel]ett díszítések le-
hetnek még a hátlapon is. Az F-lyukak
karcsúak' szépen vágottak. Erős tető, ala-
csony perelx, szépen vágott, de kicsi, a

késóbb megszokottnál fél ívve] kevesebb
tbrdulatú csiga jellemzik hangszereit. A
vékonyan rétegelt lakk a barna több ár-

nytrlatát tükrözi, legtöbbször azonban vi-
lágosbarna. Ragyogó koncer1hangszere-
ket késZített.

tebb Tourte-nál. de adatok hiányában nem
tudni, mennyivel. Együtt dolgczott az

,,igazi"-val, Frangois-val. A halmadik,
akinek keresztneve T betűvel kezdődött,
lényegesen alacsonyabb színvonalon dol-
gozott náluk'

ATourte család 1760 körül kezdett dol-
gozni; l790-ig szinte kizárólag gömbölyű
Vonókat készítettek. később készülnek a
rryolcszögletűek, de esetenként mások is.

Sajátos módon a gyöngyház berakású ká-
pával készített vonók között is vannak
nyolcszögletűek abból az időbőI, amikor a

Tourte család vonóit még nem ismerhették.
Az eddigiek alapján tehát megdőlni lát-

sztk az a tézis, hogy Tourte hozta létre a
modern vonót; ez egy korábban elkezdő-
dött, evolúciós folyamat; aki ebben a kor-
ban élt. az mind hozzátett valamit a vonó
fejlődéséhez. A Tourte-vonók is kockafe-
jíiek, az 1780 és ] 850 közötti időszak di-
vatj ának megfelelően oktogonpálcáj úak.

Maga a konstrukció ebben az időben
még nagyon különbözik a maitól; a pá1ca

Íölső hatoda szinte egyenes amikor játszó-

képes állapotba van felhúzva' a következő
harmadban nagyon erős hajlat figyelhető
meg! az alsó rész ismét csaknem egyenes.
Nagyon jó hangot eredményez, de nagyon
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nehezen kezelhető. Ezek a vol-tók vasta_P-

ság elosztásban is nag1,on k|ilönböznek a

maitól. ViszonyJa_l r'asta_vok a fejnél, kö-
zépen nagyon rekon1ek. ami nagyon pu-
ha érzetet ke]t a zenész számára és kelle-
mes hangot idéz e1ő. Ezek már teljesen
modern vonók. az a]katt'észek épp olya-
nok, mint ma. minden esztergálva van.
Minden bizonnyal jómódú ember ]ehetett,
hiszen nagyon sok nemesÍémet használt
fel, és akkoriban az ezüst és az arany ára
jócskán magasabb volt, mint a vonóhoz
szükséges egyéb anyagok árat. Ez azért is
feltűnó, mel't a korszak általában nagyon
könnyű szere]ékekke1 dolgozott, ami
gyakran okozott -9ondot a javításokntil.
Kivétel volt Tourte, a maga Vastag eziist-
és aranyszere]ékeivel.

Etienne Pajeut. Lotris Sirlon Íia is i'o-
nókészítő volt. de nenr dol_uozott együtt
apjával, mert e-lyéves volt, amikor apja
meghalt. Ennek e]lenére felt-edezhetó né-
mi hasonlóság a n'runkáik között. E'tienne
is oktogonpálcát készített' a konstrukció
is hasonló, a fej kockaformájú, hátulról is
hasonlóan néznek ki a vonóik

Kápája -lyön1,örű munka, nagyon vé-
kony szerelékke1. de olyan jó1 elkészítve,
hogy mind a mai napi_u használható. Ha
egy sablonnal na_u1,on erősen kalapálják a

fémet, és nemcsak e-evszerűen leresz.elik a

vastagságot a tbrrasztás után. akkor' na-
gyon puha maradhat' Semr'r-ri deformáció
nem mutatható ki rné-s két ér'század eltel-
tével sem. Gyönyölűen díszített, gyöngy_
ház berakással. l828' óta ismerték mírr az
alpakkát; Etienne PajeLrt Í'el is haszrrálta: a
pálca végén. ho_ey az ne kopjon a végérr.
nagyon vtistag alpakkagyűrű tálható, ami-
re vékony eziistgyííríít húzott készítője.
Ma már nem látni ilyet: inkírbb vastag
ez|istgyűríít alka]maznak kopásgátlónak.

183_5. körtil váltás történt: meshalt

Frangois Tourte és hirtelen rnegszÍínt ad-
dig érzékelhető befolyása is. A fejek ke-
vésbé kockalakúakká vá]tak, a pálcák ma-
guk is inkább gömbölyííek ]ettek. A
konstrukció (az ív és a súlyelosztás) még
mindig olyan, mint Tourte-nál _ egészen
az l850-es évekig olyan is maradt'

A Tourte utáni időszak legjellegzete-
sebb figurája Jean-Baptiste Vuillaume
(l798- l875) volt, aki hegedűkészítő volt
ugyan, de nagyon sok híres vonókészítőt
foglalkoztatott. l825 és l87_5 ]<özött volt
jelentős rnűhelye. két generációnyi jelen-
tős vonókészítővel dolgozott. A korszak
nagyjai köziil egyedül Etienne Pajeut volt
az, aki nem aZ ő mííhelyében dolgozott.

Az első generáció kimagasló alakjai
közé tartozott Nicolas Maire (l800-
1878); nem téveszthet meg senkit, ha
egyes darabjain Vuillaume pecsétje látha-
tó. A műhely jelle_ezetes kápákat dolgo-
zott ki; alul gömbölyített, amit a gyűrű is
követ' A csavar háromrészes és nincs sze-
me. hanem ezüstfedele van. Ezek a kidol-
gozási módok nem jellemzők a korszak
más mestereire. Az 1860-as 70-es évek
kuriózLrma az ircélvonó; kézzel hajlított
cső a pálca, kézi hegesztés látszik rajtuk.
Kápájuk sín néIkül készült. Vannak fabe-
rakíisol< is, de az anyag és a tömör Íq -i-
att nagyon fejnehezek, a falvastagstíg rni-
att súlyosak voltal< az acélvonók - hiába
voltak nagyon jók és rugalmasak, haszná-
latuk nem terjedt el.

Joseph Fonclause (1800-1864), szin-
tén a Vuil]aume-műhely tagja' rnégpedig
az első generációé, közel a Tourte-korsza-
khoz. hiszen sín nélkü]i kápájú vonókat
készített. Nicolas Mtrire munkáin Lr-9yan-

csak a Tourte-benyomás érzékelhető; a
fej még nem gömbölyített, a pálca nyolc-
szögletű, a kápa sín né]kü]i. Pierre Si-
mon ( 1 808- l 882 ) ] 850 körül készített vo-
nóin a fej gömbölyű; ez e]iit a még mindig
divatos hegyes Íbrnrától. és készítójének
önálló elképzeléseit tükrözi. A kápa mo-
dern, sínnel e]]átott. Legtöbb vonóját
] 840 és l8_57 között készítette; Vuillaume
még akkor is adogatott el Simon-vonókat,
arnikor ő rnár rég elhagyta a műhelyét.

Részlet egy 1 866-ban ke]etkezett levé]-
bő1, amit Vuillaurte írt egy genti lxegren-
delőnek:

,,G,l16!6''r,,, kikerc'stettt luinln vt,ttut tt: Ött

ti Ltct l k iv ál as zt o tt mo de l. l b (í I, m. inden b i zo ntry ct !

elégeden les:. Vttt egl' ki'.' ttteglt'1,eté's ,r Ött

szcintdra, cniért núg ftz'eÍnie setn kell' Ha íLt-

néz, a minclen ktpóban meglév(í gyöng\'''aen1

közepén, egy kis lent'séÍ tctLtíL, atnelyen ót fel-

i sme rhe t i Pct gctn i nit, Tb u rte - ot és S t rctd iv ct r it.

Egy kis tréÍa, a.ni sok örömet szerc:'"
Dominique Peccatte ] 8,10-50 körül

már kialakította a klasszikus Peccatte-

tQnek tirrtott ÍQÍbrrrrát. o l 1 évig dolgo-
zott Vuillaurne műhelyében, és a korszak
rneghatírrozó eg;,énisége volt. Ér"c1ekes

me_gÍigyelni. hogy r'rem na_gyoll izgatták
ezeket a nlestereket a Ííban lévó csomcik;
ha jó volt a fa. készült belííle von(l, f|i-e-

_setlenül attól, ho-uy csotn(ls volt vagy
nerrr. Ekkor' is volt mester (például G.
Adam), aki ragaszkodott a régi hagyomi'r-

nyokhoz és készített olyan vonókat,
amelyben serlmi1yen Íénl nem talá]ható.

Vuillaume mííhelyének mÍtsodik gene-

rációjában a legÍbntosabb személyisége
Frangois Nicolas Voirin (1833-1885) l-5

évig dolgozott Vr-rillame-nál. Teljes váltás
történt a motle]lben: minden formája
gömbölyű, a fejéné1 határozott hajlat van'
mások a súlyviszonyok is. A kor igénye a
könnyebb vonó volt: ez jobban megfe1e1t

a zenekari mLrzsikusoknak és ők szélesebb
vevókört jelentettek, mint a szó]isták. A
kápa is kevésbé sarkos, hirrmonikusan
gömbölyített. A gyíÍ'ű sarktri is elgörnbö-
lyítettek, ami korábban nem voltiellemző.
Voirin egyik tanítványa és követője
Charles Peccatte (Donlinic1ue unokaöcs-
cse). 1910 l<örül már megjelenik náLa az
egyrészes csavarÍej, ami a századÍbrduló
egyik újítása. Alfred Joseph Lamy soká-
ig egytitt dolgozott Voirinnel, arrri látszik
is a rnunkáin. KliJönbség talán csak a tej

kidolgozásánál észlelhető. Sartory a har-
rnadik ebben a csoportban. akinek szintén
csak speciális helyeken lehet megkülön-
böztetni vonóit az előzőekétő|. Például ki-
csit alacsonyabb a kápa gyűrír.1e'

A Bazin csa]ád is lr vontikészítés jelen-
tős clintrsztiíját alkottir. ók ne. Pírizsban
éltek. hanem Vlirecourt-ban. ami olyltn
kis vonókészítíí kilzpont vo]t. rrrint ami-
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lyen a német hangszerkészítésben Mark-
neukirchen. Az elsó generációt Frangois
Bazin (1825-1865) jelentette. Nem ha-
gyott hátra sok munkát, hiszen rövid volt
az éleÍe. Charles-Nicolas Bazin (.|841_

19l5) nagy műhelyt vezetett; sok tanulója
volt, fényképek tanúsága szerint húszan-
huszonötén ülnek műhelyében. Nagy

, szeruező volt; fia Louis Bazin (188l-
1953) is folytatta apja mesterségét. A
Bazin-vonók színvonala nem éri el Voirin
és Lamy munkáinak nívóját, kevésbé ele-
gánsak' A Lamy-féle vonófejek elegán-
sak; a porporciók, átmenetek harmoniku-
sak, szépen ível a fordulópont. A Bazin-
vonók feje kicsit elnagyoltabb kidolgozá-
sú, hirtelen fordulatokkal - hiányzik be1ó-

le a Lamy-téle finom elegancia.
Sartory (1871-1946) az első világhábo-

rú előtt készítette legszebb munkáit. A há-

ború után nagyobbította műhelyét, látszik
a munkákon a sok kéz, kevésbé szeren-
csés a Í'aválasztás is. ó pecsételt mindig
az ezúsÍözés alatt is _ eZ az ó jellegzetes-
sége, mint ahogy az is, hogy a száján nyit-
va van a vonója; vékonyodik a b|ityök és

a nyitottság benyomását kelt-i.

Ehhez a korszakhoz tartozik a fiatal
(Alfred) Lamy, aú<i nagyon közel á]|t az

édesap.1ához. Ebben az időszrkban azonban

ismét kezdtek népszerribbé válni a nehezebb,

de fejkönnyű vonók. A régi súlyt visszatet-

ték, de más helyre, hogy a kívant súlyvi
szonyok létrejöjjenek. Az egyrészes csavar

is jellegzetesen20' szízadi; tisztaságán az is

látszik, hogy nem a századfordulón készült,

hanem anjkor már bevált a technológia _

l930 körtil. Afranciáknál álta]ában azegyré-
szes csavarhoz az ezúsÍgyír(i sem való'

Fétique a harminct'ts években kivételes
esetekben ismét készített nyolcszögletíí vo-
nókat' A harrnincas években divatos mo-
dellje nem nagyon klilönbözik a többitől;
színvonalban valahol az elsőrangú Lamy és

Bazin között helyezkedik el. Nem olyan ele-

gáns, de szép, tiszta fornákkal dolgozott.
Az ouchard csa]ád is Íiancia vonóké-

szítő d-inasztia, arnelyet Émile ouchard
(1872-t951) alapított. A második, talán
legjelentősebb generációt Émile August
ouchard ( l900-1969) jelentette; munkáit
árban is a Sartory-vonókhoz hasonlóan ér-

tékelik. Bernard Ouchard az utolsó ge-

neráció. aki l97 1 és 1976 között a mire-

court-i iskolában tanított. és l9 Ílatal fran-

ciának tanította rneg a vonókészítést. Tu-

lajdonképpen neki köszönhető a tiancra
vonókészítés újbóli felvirágzása.

Bernard ouchard tanítr,ány-rrnokája a

brüsszeli Pierre Guillaume mestere annak.

hogy egyéni formákat dolgozzon ki. amire

ma egyébként nagy igény van. Mindenki. aki

ma Franciaországban vonót készít, e1 szeret-

né kerülni, hogy hosszasan kelljen gondol-

kozni a többiektó1 való megkülönböztetés

célj írból. S aj át Í'onnakat próbál nak alkalmaz-

ni, Guillaume vonói tipikusan hegyesek, ami

nern mindenkinek tetszik egyÍbrmán. Kápá-
ját sem lehet senkiével Ó.sszekevemi; kidol-

gozott. de egyéni tbrma. o most a francia vo-

nóiskola legjelentíísebb képviselője.
Tóth An.nct

Hogyan kondicionálhatók a húros hangszerek
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Alan Beavitt

ségtartalmának függvénye. Az idő múlá-

sával a hegedú változik, minősége javul.

A nedvességingadozást azonban mestersé-

gesen is szimulálhatjuk. llymódon eleve
jobb hangminőségű Ílj hangszereket készít-

hetünk, illetve arégebbi, érettebb htrngsze-

rek Íinom beállítása is egyszerííbb lesz.

A Ía a terhelésre kéttéleképpen reagál.

Azonnali, közvetlen reakciója az e]moz-

dulás, amelyből a terhelés megszűntével

visszatér eredeti helyzetébe. A másik,
vizsgálódásunk szempontjából Íbntosabb'

Íbkozatos reakció a fa megduzzadásir. A
fa anizotrop anytig, vtrgyis rugalmassága
különböző tengelyei illetve kiterjedései
mentén eltérő'. az egyik tengelye mere-

vebb mint a más-ik kettő. Az izotrop anya-

gok (pl. az Liveg) elaszticitása rninden

irányban azonos. Ez az egy1k oka annak,

hogy a fa terhelés kiváitotta várható el_

mozdtr]ása nem számítható ki olyan pon-

tostrn, mint, mondjuk, az üvegé.

Vizsgálódásom során eredetileg az új

hegeclűk fájának rugalmasságát Szerettem

volna rnérni. Sacconi, aki szintén észre-

vette. hogy a régi hegedűk Íqa szilárdabb'
keményítő szilikátoldatok alkalmazását
javasolja (l ). Tapasztalatainr szerint az úrj

hegedűk hangszíne a szilárdság növeke-
désével összhangban változik, valószínű-
leg a fa dtlzzac1ásának hattisára.

A Í'a rugalmasságának mérésére a követ-

kező módszer1 dolgoztam ki: érzékeny mű-

szer_rel (Baty-emelő, 0-0'2 mm) regisztrál-

tam a hegedűláb elhajlását terhelés, illetve
egy Vagy több húr meglazításáLnak hatására.

A fa rugalmassága tr hőmérséklet és zi

nedvességtar1alom hatására megváltozik. A

HANGM|NŐSÉc _vÍzgŐL És LEVEGÓBÓL
Az új hegedűk hang;a idővel köztudottan
változik. A hangszert ,,be kell játszani''.
De vajon a hangminőség szempontjából
valóban a tényleges játék a döntő'] Mind
hangszeres mÍívészként mi nd han gszerké-
szítőként azt tapasztaltam, hogy az új he-
gedű (ahol a hegedű helyébe a hangszer-
család bármely taga tetszőlegesen behe-
lyettesíthető) hanga akkor is megválto'
zik, ha a műhely falán függ, és csak hely-
lyel-közzel játszom rajta' A változás okát
tehát nyilvánvalóan nem a húrok rezgésé-
ben kell keresnünk.

Megfigyelésem szerint az új hegedíík
hangváltozása illetve az 6j és régi hang-
szerek közötti kiilönbség a levegő nedves-

'N Al.an Beavítt, Scorraig, DurdtLnell, Rtlss-shire,
lV232RE. ScctrlancL
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