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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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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,
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A fa megduzzadásának képe a hegedű
oldalnézetében (szándékosan szokatlan
nézet és tűizó átsrázolás). Balra az új,
jobbra a régi ilangszer

L tibrtt.
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dozás lrgyanolyan hatást vált ki. mint sok
kicsi A levegő hosszú távír necivessé-singa-

dozása tehát viszonylag r'övid távon is szi-
mulá]ható' Ha az új harrgszer1 ilyrnódon
kezeljük, viszonylag rovid idő alatt e]ér-
heliik a kívánt érett hangzást.

Egy-egy nedvességcik]usban a hegeclűt

e1ó-bb magas majd alacsony nedvességtar-
talomnak tesszük ki. A különböző sók (ol-

datlan sót tar'talmazó) telitett oldatai Zítl1

térben állandó nedvességet tar1anak fenn
(3). Anedves fázisban 93 7o-os reiatív necl-

vességtar1almat biztosító káliurl-nitrát o1-

datot. a szátazfíztsban 41o/o-os reiatív ned-
vességtar1almat biztosító kálium-karbonát
oldatot alkalmaztarn. A neclvessé-uet soha
nern csökkentettem a normírl érték alti. ne-
hogy ti hangszer elrepecljen.

A nedvességcirku1áció kétféleképp hajt-
ható végre' Az elsíí esetben a telített sóolda-

A nedvességcirkuláció eljárás

segítségével a levcgőt átáramo1tatjuk egy
telített sóolclatot tartalnlazó palackon és a
hegedűn, rnajd ismét visszaáramoltatjuk a

pumpába. A be- és kivezetó cső körül az f-
lyukakat (vigyázva. hogy a lakkozás meg
ne sérüljön) szigetelőszalaggal elzárjuk.

A nedr'es fázisban a második módszer
trlkalmasabb, mert ebben az esetben nem
l<e I l á] landóarl ut1rnt'rállítanttn k a krrlcsokat.

A hegedűt t'r ciklus l,alzrmennyi Íázisit-
nak a]íLvetettük. mindaddig, rníg nedves-
ségtartalma nem stabilizálóclott. A hegedű
nedvességfelvétele illetve -leadása súly-
méréssel el1enőrizhető. Mivel a rnegfelelő
mérőrnűszer meglehetősen drága, egysze-
rű, rug(ls Íelfüg_lesztésÍ karos nlérleggel
is dolgozhatunk (3. ábra). Az ellensúly le-
het pélcliiLrl valamilyen pénzérme . Ezzel a

viszonylag e_lyszerű eszközzel már akár
0.t g súlyváltozás is regisztrírlható.

A hegedű kö-
rü1belü1 4 nap
alatt á]] be meg-

l<cjzelítőerl
egyensúlyi hely-
zetbe (zl. ábra)'

A gör"be ti széli
részek értékeit
is tartalmazza.
ezek azonban
elhanyagolha-
tók.

A neclvesség-

felvétel a hegedű
t-e]színén is de-

tektálható. Ama-
gas nedvesség-
tar1alom hatásíu'a

a Íh megdagad,
lakkozása strtll<-

turÍrlódik. Az el-

3. tibra.

fa magas nedr'ességtal'tallnÍr levegőben
nedvességet vesz t-el. alacsony nedvessé-e-

tar1almú leve-eőben nedt'essé_vet ad 1e' A
külső tényezót betblr iísoló hatását eikerü-
lendó a rLrga1massá_urnér'ést konstarrs ned-
vességtartalon'r és hőmérséklet mellett vé-
geztem.

Körülbelü1 e_uyhetes időállandó alatt a

hegedíí szilárdsága mintegy l0 o/o-kal

n őtt' A híd Írra_sass á_sc sökkenését Í'eltev é-
sem szelint a 1a lrregdtrzzadása okozta.

A dtrzzadás jelentős része az első héten
bekövetkezett. A tény meglepett, mivel
úgy észleltern. ho_ey a hegedű hangja még
hat hónap múltán is változott _ javult. Az
is gondolkodóba ejtett, hogy az öreg he-
gedtíkön vl,jon hogy alakul ki azl. íbrán
látható dLrzzadásos deformáció.

A vá1asz valószínűleg a nedvesség-
cirkulációban ketesendő. A rugalmasság-
mérést konstans nedvesség mellett végez-
tük, a levegő nedvességtar1a]ma vjszont ál-
landóan változik. Heannon and Paton (2)
ter_helésnek kitett tadarabokat váltakozva
alacsony ill. rlagas nedvességtarlalmú kö-
zegbe he1yeztek. a fát un. nedvesség-
cirkulációnak vetették alá. Tapasztalatuk
szerint a fa dagadása a nedvességcirkuláció
hatására növekedett. A nagy terhelés és a
gyors adszorpciós készségű vékony fa szo-
katlan kombinációja következtében a hege-
dű különösen érzékeny a neclvesség-
cirkulációra. Hearmon ás Paton szerint at

megnövelt dagadási effektus lineáris, azaz
néhány nagy amplitúdójú nedvességinga-

2' tíbrtt.

tos tíücát és a hang-
szert neclt,ességszige-
telő dobozban helyez-
tük eI' A levegőt az Í'-

lyukon keresztül kis
ventillátonal ÍÍvattuk
be a hegedű belsejébe,
mivelanedvesség-a
]akkozás miatt a l<í.il-

ső t-e]szín Í-elől nern

tud behatolni a fába.
A másik módszer

(2. ábra) a következő:
egy, aZ akvírr'iurnok
levegőztetéséhez
használatos pumpa

A súlyváltozás mérése karos mérleggel
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ső neclves ciklusban a jelenség a hát véko-
nyabb részein mar egy nap múlva, a hát kö-
zepén csak négy nap múlva érzékelhető.

A szóban forgó időszakban a fa meg-
dlzzadását a lábnak a test végeihez képest
mért magassága alapján regisztrálhatjuk,

A hegedű súlyának változása a nedvességtartalom változásá-
nak fiiggvényében
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1. ábrct.

A fa megduzzadásának mérése mikrométerrel

teltebb hangzásúak lesznek, rezonanciáj uk
növekszik. Tapasztalataim szerint hat cik-
lusnyi kezelés után további változás gya-

korlatilag nem észlelhető, a tblyamat véget
ér. A teljes folyamat kb' 60 napig tart'

A nedvességcirkulációt egy villanymotor-
ral működtetett vonó-
géppel elemeztem to-

vább, konstans repro-

dukálható vonósebes-

ség, -nyomás és lábtól
való távolság mellett.

A négy szabad húrról
színl'nzó hangot frek-

venciaanalízisnek ve-

tettem alá' A1 , ábtan

egy mélyhegedű A-
húifuól szárcn:aző, két
nedvességciklust meg-

előző és követó ér1ékek

láthatók. Már ebben a

korai Í'ázisban is jelen-

tós viíltozások észlel-
hetők a cik]usokat kö-
vetően.

A legÍbntosabb ered-

mény a telt hangzást

rontó anharmonikus
felhangok csökkenése.

Az anharmonikusokat
a görbén a szabálytalzur

idóközönként megjele-

nő csúcsok jelzik' Afül
igen jói érzékeli a hege-

dűhang anharmonikus

tafialmát. A kutatás

mindeddig csupán a

harmonikus Íélhangok-

ra koncentrált (\4einel

hú4ának hangzása kiegyenlített' különösen

szépek a G-húr mély hangai' nagyon jó mi-

nőségűek a középső húrok ma-eas hangai,
az E-hír pedig igen erőteljes és világos

(Christopher Rowland), a hegedű hangszí-

ne komplett és érett, meleg, eróteljes. tiszta,

világos (Roger Bigley). Robert fule1' hege-

dím(ívész 1991-ben készült hangszerét

1995-ben kondicionáltam. Riley Szerint a

A lábmagasság változása a nedvesség-

cirkuláció kiváltotta duzzadás függvé'
nyében

6. óbra.

hegedíí rezonanctája összehasonlíthatatla-

nul jobb, hangszíne, különösen a G-húr
hanga, szebb, bársonyosabb lett.

A kondicionáló folyamat hangminőség_

re gyakorolt hatása két tényezőnek tulaj-

donítható. (A két Íényező befolyásának
aránya még nem tisztázotÍ.)

Ajelenség egyik magyarázaÍaa fa meg-

duzzadása következtében létrej övő terhe-

lésmegoszlás . A duzzadás következtében
a terhelés a fa rugalmasabb részeiről a ke-

vésbé rugalmas részekre tevődik át' Ahege-
dűn a lélekr'e éS a test két vógére kerül a leg-

5. óbra.

speciáIisan ene a célra kialakított mikro-
méter:rel (_5. ábra).

A 6' ábra a nedvességcirkuláció és a fa
megduzzadásának összef|iggését szemlélteti

a nedvességciklus és a lábmagasság viszo-
nyának ttikrében' A méréseket egy hiírom
héttel vizsgálatunk előtt felhurozott új hege-

dűn végeztük. Aláb kezdetben, a nedvesség-

növekedés hatására emelkedik, a Í'a megduz-
zadása azonban általában elfedi a növeke-

dést, csökkenti a lábmagasságot. A folyamat
kezdetén a magasság a hegedűben fellépő el-

lentétes erók hatásár_a is nó-lret.

A nedvességcirkuláció hatása füllel is jól
érzékelheÍő. A magas húrok meglepően

(4) , Saunders (5)).

Valószínűleg ez a

magyarázata annak,

hogy bár azenészek
két adott hangszer1

eltérőnek tartottak, a

hangszerek kiilönb-
sége tudományos
módszerrel nem volt regisztrálható.

A zenészek visszajelzése a nedvességke-
zelt hangszerekről rendkívül pozitív. A
Royal Nor1hem College of Music művé-

szei, akik vállaltak, hogy közreműködnek
egy vadonatuj hegedíí kipróbálásában' a

következóképpen reagáltak: Mind a négy

A kondicionáló folymat |áthatő hatása a háton

7. ábra.

nagyobb terhelés' tehát elsőSorban ezek a

részek duzzadnak meg. Ennek hatásara a

hegedű rezgése és hanga is megváltozik.

A jelenség másik oka a magában a fában

bekövetkező változásban keresendő. Adott
nedvességtar1alom mellett a hegedú nedves_

ségi egyensúlyi állapota (az a pont amikor
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viszonylagos nedvesség

Fenyőfa nedvességi egyensúlyi állapota 25 Celsius fokon

nem vesz fel és nem ad le nedvességet) elté- len mesterek szilárd alapra építettek, míg a
rő, attól fiiggően, hogy a fa előzetesen éppen moderrr hangszerkészítő _ mindeddig - ho-

mokra épített, és küz-
döÍÍ azzal, hogy a
hangszer érett hangja
nehezen volt prog-
nosztlzélható.
A kondicionáló fo-
lyamatnak van egy
további, véletlen, já-
rulékos, vizuális elő-
nye' A hegedű elején
kialakul a szép bor-
dázott struktúra (5.

ábra)' amelyet a lakk-
réteg kiemel. Mint a
9. ábran láthatjuk, a
kondicioniílás hatásá-
ra a hegedő hátán ki-
alakul a régi hegedű-
kön megfigyelhető
struktúra. hu11ámos

osszefoglalás

A hegedű hangszínének változása hosszú
távon a légkör nedvességtartalmának válta-
kozásán alapul. Sikerült kifejlesztenünk
egy, a légköri váltakozásokat szimuláló
mesterséges kondicionáló folyamatot'

Az eljdrós eredmónyeképp

- a hangszer szebb lesz,

- a játék szempontjábólkdtjkus dimen-
ziók stabtlizálódnak,

- a hangszerkészítő mfu az új hegedűn ki-
alakíthatja az optimális vastagságot, eleve be-

állíthatja alábat, a lelket és a gerendát,

- a hangzás teltebb lesz, a rezonancia
javul.
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8. óbra.

felvette vagy leadta a nedvességet' A 8. ábra
a fa nedvességtaÍtalmát szemlélteti adszorp-
ció illetve deszorpció esetén' Amikor a fa
nedvességet adszorbeál, nedvességtar1alma
(adott kömyezeti nedvességtarlalom mellett)
krsebb, mint deszorpció esetén. Néhány cik-
lus után a két görbe közelit egymáshoz, a fa
nedvességtar1almrának különbsége csökken.
Az oszcillációs deszorpciós görbe azokat a
pontokat jelzi, ahol a fa adszorpciót illetve
deszorpciót követően azonosan viselkedik'
A nedvességcirkuláció tehát kémiai vagy fr
ztkai elváltozást idéz elő.

Mint Noak és Becker (6) méréseibőlis-
meretes, a nedvességtartalom és a fa pá-
rolgási energiavesztése szorosan össze-
függ. Nagyobb nedvességtartalom esetén
a párolgás növekszik, a rezonancia csök-
ken' A nedvességcirkuláció, a párolgás és

a rezonancia tehát feltehetően szoros ösz-
szefüggésben van egymással.

A kondicionálás természetesen nem va-
lamiféle varázsszer. Egy békahegedűből
sose lesz királyfi' egy gyári hegedűből
soha nem lesz mesterhegedű. Egy XIX.
századi kommersz hegedű kondicionálás
után is kommersz marad.

A felismerés lényege az, hogy az e16bb-

utóbb bekövetkező nedvességcirkuláció fo-
lyamat felgyorsítható, és a hangszerkészítő
mát az új hegedűn kialakíthatja az optimális
vastagságot, miír készítéskor, e1eve beálLít-
hatja a lábat, a lelket és a gerendát.

A régi hegedűk hangminőségével kap-
csolatban tudnunk kell' hogy a régi hege-
dűk eredetileg barokk hegedűk. Az antik
hegedűket tökéletesen restauráló ismeret-

szerkezet, amely talán a belsó feszültség le-
nyomata.

A hegedű készítése során a fogólapol
és a kifaragott nyakat a végső megfor-
málás előtt feltétlenül vessük alá ned-
ve s ségcirkuláclő-
nak (példáu1 tart-
suk egy ideig a

konyhában)' A pá-
colás nem biztos
módszer. Munkám
Során egyszer ke-
zembe került egy
olyan hatvan éves
hangszer, amely-
nek a nyaka meg-
csavarodott. A
nyakat készítéskor
rakjuk maügasra,
hogy legyen helye
megereszkedni a

duzzadás során.
A hegedűsök azt

áIlírják, hogy a mú-
zeumokban elzárya
tartott hangszerek
minősége romlik.
Amint láttuk a fa
nem is olyan stabil,
kiszámítható anyag'
amilyennek látszik.
A nedvességcirku-
Iáció ismeretében
ezentúl könynyeb-
ben megőrizhetjük
a hangszerek minő-
ségét.

CONN' BENGE.
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VlLÁcHíRŰ trlÁnrÁs HANGSZEREK
TÖBB Évrlzrors HAcYoMÁNYoKKAL

Réz- és fafúvós |rangszerek, tanujótó| a professzioná|is típusokig, ezüst,
ezÜstöZött, arany, aranyozott kivitelben a hozzátartozó összes
ki egészítőkkel.
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