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Új, szénszálas vonók
A vonógyártásban tekintélyes hagyomá-
nyokra visszatekintô francia Ary France
Internationale in Carmaux (Département
Tarn) a  Frankfurti Zenei Vásáron leg-
újabb, Musicary nevû modellcsaládját
mutatta be. Mivel a  zenészek és a zene-
tanárok részérôl egyre nagyobb a  jó mi-
nôségû, modern, tartós és olcsó vonó
iránti kereslet,  a cég kétéves kutató és
fejlesztô munkálatokat követôen, piacra
bocsátotta új modellcsaládját. A szén-
szálas Musicary vonó a gyártó szerint
meglepôen muzikális vonóvezetést biz-
tosít, szilárdsága és ellenállóképessége
egyértelmûen nagyobb, mint a fából ké-
szült vonóké, nem deformálódik, csavar-
odásbiztos, görbülete/íve állandó, töme-
gét és súlyponti helyzetét a klímaválto-
zás nem befolyásolja.

Egyelôre a 4/4-es hegedû vonója
szállítható, többféle színben (gyöngy-
ház,  éjkék, palackzöld, borvörös, sötét
tölgy). A brácsához, gordonkához és
nagybôgôhöz készülô modellek szintén
még az év folyamán forgalomba kerül-
nek.

*

Kolofónium – gyantasav 
nélkül

A vonók gyantázására használt kolófó-
niumgyanta, többek között a gyógy-
ászatban is használatos,  kenôcsök alap-
anyagaként szolgál. Bár a kolofónium
növényi alapanyagból készül, igen rit-
kán ugyan, de mégis allergizál. A leg-
újabb kutatások szerint az allergiás je-
lenségeket  az oxidáció során létrejövô
gyantasav váltja ki. A sav aránya annál
nagyobb, minél hosszabb ideig tart a hô
és napsugárzás által elôsegített oxidáció.
A nyers kolofónium savtartalma függ
termelési helyétôl és a  tárolás idôtarta-
mától.

A Royal Oak Company természetes
tölgy alapanyagú kolofóniumgyantáinál
minimálisra csökkentette a gyantasav-
képzôdést. A gyártó szerint termékeik

alapanyaga mindig azonos alapú tiszta, és
friss balzsamgyanta.  A kész termékeket
szállításig sötét, hûvös helyen tárolják. 

*

A Schwenk & Seggelke 
újdonságai

A tübingeni és bambergi székhelyû klari-
nétkészítô cég tavalyi sikeres frankfurti
bemutatkozását követôen idén bôvítette
vásári kínálatát.  A tavaly bemutatott C-
klarinét máris nagy sikert aratott a hiva-
tásos muzsikusok körében. Manapság
egyre több karmester várja el a zenekar-
októl az elôírt hangolás szerinti felállást.
A klasszikus és a romantikus mûveknél
szinte ugyanolyan gyakorisággal szere-
pel C-klarinét, mint  B-hangolású. A vál-
tást megkönnyítendô, a Schwenk &
Seggelke olyan új hangszert alakított ki,
amely azonos hangminôség és intonáció
mellett,  valamennyi B-fúvókával is
megszólaltatható. A klasszikus mûvek
mellett a C-klarinét a klezmer zenében is
nélkülözhetetlen.

A vásáron a hivatásos zenészeknek
szánt hangszerek mellett bemutattak egy
egyszerûbb, 12 billentyûs, egyébként
azonos felépítésû,  szép hangzású, de ro-
bosztusabb, kezdôknek szánt klarinétot
is. Stabil és tartós,  laikusok  számára és
zeneiskolai kölcsönhangszernek egy-
aránt alkalmas. 

A klarinétcsalád az utóbbi idôben fel-
felé bôvült. A Schwenk & Seggelke az
újonnan kifejlesztett Esz- és D-klarinét
mellett a német klarinétpiacon ritkaság-
nak számító – elsôsorban a bécsi sramli-
ból közismert – magas Ász-klarinétot is
bemutatta. Az Ász-hangolás elônye a G-
vel szemben, hogy a hangszer  szimfoni-
kus fúvószenekarban is használható. A
minél szélesebb körû alkalmazhatóság
kedvéért, a Schwenk & Seggelke  új
konstrukcióján a hanglyukakat és billen-
tyûket egymástól a lehetô legnagyobb
távolságban helyezték el. Akusztikai
megfontolásból csökkentették a hang-
szer méretét,  egy új, „pikkoló-taggal”
gazdagítva  a klarinétcsaládot. (Megren-

delésre G-hangolással is készül.)
A normális méretû klarinétoknál új

tendencia, hogy a hangszert a teltebb
hangzás érdekében tágabbra  fúrják.
Míg az utóbbi évek során a technika a
keskenyebb furatú, tágabb fúvókájú
francia típus felé közelített, ma a német
tradíció éli reneszánszát, ahol  a nem
túlságosan eltérô méretû hanglyukak és
a  max. 15 mm átmérôjû belsô furat biz-
tosítja az egyenletes, telt hangzást. A
60-as, 70-es évek-beli hangszerek jelen-
leg igen népszerûek, mechanikájuk
azonban már  meglehetôsén elhasználó-
dott, és intonációs szempontból sem fe-
lelnek meg a modern zenekari követel-
ményeknek.

A bécsi modellt továbbfejlesztve a
Schwenk & Seggelke ebben az évben
egy olyan német fúratú és fogású hang-
szerrel jelentkezett, amely a hagyomá-
nyos fúvókával is a bécsi klarinét tipiku-
san telt, sötét tónusát adja. Az új hang-
szer kissé súlyosabb a szokásosnál. 

A B- és A-klarinét tágabb furatai mel-
lett a hangszer szûkebb fúvókával is
megszólaltatható, hangja nem lesz véko-
nyabb.  Így a nyelvek nehezebbek,  az
állásidô  hosszabb, az ansatz könnyebb.
A vevôk személyesen is meggyôzôdhet-
tek már minderrôl a tübingeni vagy bam-
bergi mûhelyben tett látogatás során. 

A cég segítséget szeretne nyújtani  a
nád, a fúvóka és a hangszer tökéletes
összehengolásában is, ezért,   ebben az
évben elôször, nyelveket és fúvókákat is
kínál. A termékeket  Jochen Seggelke a
specialistákkal  együttmûködve fejleszti
ki: ilyen új modell többek között Rudolf
Pflaumer (Hohenstadt) CNC-sablon
alapján gyártott klarinétnyelve, amely a
hegyénél jobb tartású, alakja pedig ki-
egyenlítettebb, szimmetrikusabb.

Alexander Willscherrel (Nürnberg)
való folyamatos együttmûködésük célja
a muzeális és a modern, számítógépes
tervezésû fúvókák elônyeinek egyesíté-
se. A fúvóka egyes területeinek tudatos
módosításával feltérképezték  a hang-
színnel és az intonációval kapcsolatos
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összefüggéseket. A szûkebb tartomá-
nyokhoz alakított fúvókatest szintén a
Vásáron került bemutatásra. 

Jochen Seggelke természetesen ismét
kipróbálásra ajánlott néhány,  18. illetve
19. századi minta alapján készített hang-
szert. Igen örvendetes, hogy kis késéssel
ugyan, de már a német klarinétosok is
szívesen megismerik az eredeti hangsze-
reket, és alkalmazzák is a régi zene elô-
adásában. Minél nagyobb a régi hangsze-
rek iránti igény, annál   nagyobb lesz
majd a hangszerkészítôk-fejlesztôk be-
csülete és annál változatosabb lehet majd
a kínálat is.

*

A B-klarinét mély 
Esz-toldaléka

A rendszerint A-vagy B-klarinéton játszó
profi klarinétosok gyakran egy darabon
belül többször is váltani kényszerülnek az
A-ról a B-klarinétra, illetve vissza. Ha vál-
tásra nem hangzásbeli vagy technikai
okokból van szükség, hanem egyszerûen
azért mert az A-klarinét legmélyebb hang-
ját kell gyorsan megszólaltatni, nem szíve-
sen veszik. Ráadásul a szerzôk is írnak né-
ha  mély Esz hangot a  B-klarinétra, pedig
az a B-klarinéttal nem szólaltatható meg...

Peter Heubeck berlini klarinétmûvész
szabadalmaztatott  új megoldása segítsé-
gével az A-klarinét legmélyebb hangja a
B-klarinéton is lejátszható, és a mély E is
szebben szól. Magán a klarinéton változ-
tatni nem kell, a hangszer néhány fogás-
sal ismét eredeti állapotába hozható.

Az összekötô darab segítségével az alsó
darab és a tölcsér közé illeszthetô    konst-
rukció kb. 5 cm-rel hosszabbítja meg a
hangszer testét. A toldalékon található, alul
billenôkarban végzôdô két billentyû tetszô-
legesen mûködtethetô. Ha a billenôkart  a
képen látható módon  állítjuk be, mûködte-
téskor a jobb oldali mély E minôségét javí-
tó billentyû nyit. Ha a billenôkart átállítjuk,
záródik a nagyobbik baloldali billentyû, és
megszólal a mély Esz.

A szerkezet azáltal mûködtethetô,
hogy az emelô felsô vége felfekszik a
hangszer mechanikájának végére. 

A konstrukció  további elônye, hogy a
hosszan fogott H’ (Á kamarahang) így
egy elôoldali hanglyukból szólal meg, A-
klarinét formátumban, ugyanúgy, mint a
H’, amely adott esetben a mély Esz fel-

hangjaként is megszólaltatható. 
A toldalék általánosságban nem pótol-

ja az A-klarinétot,  néha azonban egysze-
rûsítheti a klarinétos életét. 

*

Új, Boehm-rendszerû
basszusklarinét fúvóka 

A klarinétcsalád mély tagjait  érces, zen-
gô hangjuk teszi  népszerûvé. Nemcsak
basszusfunkcióban használatosak, ha-
nem egyre több szólista, zeneszerzô és
hangszerelô választja elôszeretettel a
mély klarinétokat. A basszusklarinét
hangolása, ansatza, és megszólaltatása
viszonylag nehéz feladat, ezért elsô osz-
tályú fúvókára van szükség.  

A basszusklarinétra specializálódott
osztrák muzsikus, Helmut Sprenger ta-
pasztalatai alapján új Boehm basszuskla-
rinét fúvóka járatokat szeretett volna ki-
alakítani. Az Ernst Schreiber/Michel-
stadt (ESM) céggel közösen két, eltérô
stílusirányzatokhoz illô modellt dolgo-
zott ki, mindkettô viszonylag nyitott. A
„HS1” a klasszikus játékmódhoz alkal-
mazkodik,  nyílása 2,07 mm, hossza 25
mm. A gyártó szerint egyszerûen és han-
gosan megszólaltatható, hangja minden

helyzetben telt, kerek, kiegyenlített. A
„HSJ” modell  a jazz és a könnyûzene já-
tékmódjához alkalmazkodik, nyílása 2,2
mm, hossza 27 mm.  Térfogata nagyobb,
mint a többi fúvókáé, valamennyi regisz-
terben szép zengô, de a többinél kissé
prominensebb és élesebb  hangot ad. 

A fúvókák az ESM-ben használatos,
jól bevált akril-kompozitból készülnek. 

(Helmut Sprenger magiszteri dolgoza-
ta „Vom Rohr zum Ton” /A nádtól a
hangig/ címmel további hasznos infor-
mációkat tartalmaz a fenti témakörben,)

*

High tech a hagyományos
hangszerkészítésben

Ursula Amrein, lübecki hangszerkészítô
az világon  elsô ízben állított elô titánöt-
vözetû fúvókával és tölcsérrel készült
hangszereket. A titán az aranynál és
ezüstnél tisztább,  nem allergizáló, szer-
vezetbarát   nyersanyag. A szervezet be-
fogadja a  ezért  a gyógyászatban is hasz-
nálatos,  protézisként, implantátumként,
csontegyesítô csavarként stb. Amrein
ezért készíti a fúvókákat és a tölcséreket
titánból. 

*

A fafuvola reneszánsza
A legnevesebb zenekarok muzsikusai
tértek át az utóbbi idôben a Rajna-
Majna-térségben gyártott új konstrukció-
jú, modern fafuvolára. Az oboához és a
klarinéthoz hasonlóan afrikai grenadil-
lafából készült hangszerek mind látvá-
nyukat tekintve bátran  felvehetik a ver-
senyt a korábbi ezüst- illetve aranyfuvo-
lákkal, sôt, a hangzás tekintetében felül
is múlják azokat. 

A közönség minderrôl már  meggyô-
zôdhetett, többek között az 1995-ös
Bayreuthi Ünnepi Játékokon, 1996-ban a
Hessischer Rundfunk Stockhausen Luci-
fer tánca c. mûvének  bemutatóján, ahol
a szerzô maga vezényelte a frankfurti rá-
dió szimfonikus zenekarát, vagy az
1997-es Salzburgi Húsvéti Ünnepi Játé-
kokon, a Berlini Filharmonikusok Bach
Máté-passió elôadásán.

Valamennyi produkcióban feltûnt a fa-
fuvola nagyobb teherbírása, a hangzás
tökéletesebb kibontakozása. Figyelemre-
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méltó a hangszer nagy, telt, meleg és szí-
nes, ugyanakkor magvas és briliáns
hangja, amely a kézzel készített model-
leknél a fa szájlaphoz illesztett nemes-
fém kürtôvel érhetô el.

A fúvósok, például Andreas Blau, a
Berlini Filharmonikusok szólófuvolistá-
ja, Michael Hasel, a zenekar korábbi pik-
kolósa, a heidelberg-mannheimi zenemû-
vészeti fôiskola tanára, Vladislav
Brunner és Sebastian Wittiber, a frank-
furti rádiózenekar tagja a fentiek mellett
azt is kiemelték hogy  a  könnyebb berez-
gésnek köszönhetôen a hangszer tisztán,
gyorsan, erôteljesen megszólaltatható és
igen sokféleképp  artikulálható, a dinami-
kus szélsôségek közti  intonációs stabili-
tása igen jó, széles hangulati skálát bizto-
sít, és a játék közben nagyobb teret enged
a mûvész saját személyisége kibontakoz-
tatásának. A felhangok gazdagsága révén
a hangszer igen szépen szól együtt a töb-
bi fafúvóssal és az énekhanggal is, így
mind az instrumentális mind a vokális ol-
dalon lehetôséget nyújt  a dialógusra.

A fafuvola nemcsak a zenekari zené-
szek, hanem a szólisták  körében is  ked-
vezô fogadtatásra talált. Adorján András,
neves fuvolamûvész, a múlt évben jelen-
tette meg  a hangszerrel tervezett CD-so-
rozatának elsô darabját. A lemezt Carl
Philipp Emmanuel Bach három fuvola-
versenye hallható. A térhatású felvételi
technika szinte tökéletesen  kíméli a fa-
és a nemesfém  fuvola közötti különbsé-
geket, és a hallgató hiteles képet alkothat
magának az új fuvola teljesítményérôl.

Tekintve hogy az egész hangszer fából
készül és hangszínében az elsô Böhm-
fuvolák  jellegzetes hangszínével rokon,
az elôadás közelebb hozható annak a
kornak a hangzásvilágához, amikor a csô
még nem fémbôl készült, a szerzô elkép-
zelése szerinti, hiteles hangzáshoz. A
hangszert a régi zenétôl  a romantikáig
elsôsorban az eredeti hangzás kedvéért
favorizálják. A fafuvola azonban a 20.
századi mûvektôl sem idegen. A Berlini
Filharmóniai Fúvósötös 1996-os CD-jé-
nek  Hindemith- és Henze-felvételeit
(fuvola: Michael Hasel) hallgatva egé-
szen nyilvánvaló, hogy  a modern mûvek
elôadására is kiválóan alkalmas, sôt – a
hatalmas modulációs lehetôségeknél
fogva – talán még alkalmasabb, mint a
nemesfém fuvolák. 

Mi más késztette volna Stockhausent
arra, hogy frankfurti vendégszereplése al-

kalmával a fafuvola mellett döntsön?
A hazai és nemzetközi zenekari és fô-

iskolai hangszerállományon végigtekint-
ve mégis azt látjuk, hogy egyelôre még a
nemesfém fuvola az uralkodó. Michael
Hasel szerint ennek oka elsôsorban az,
hogy  tanuló hangszerként a legolcsóbb
fémfuvola  minden más alternatívát ki-
szorít a piacról. A tanulók megszokják,
és késôbbi tanulmányaik során, sôt zene-
kari zenészként is emellett maradnak
majd. Andreas Blau szerint az elôadók-
nak elôbb-utóbb rá kell ébrednie, hogy
az ezüst és az arany hangszer viszonylag
szûk korlátokat szab az elôadásnak. A fa-
hangszer idôvel megteremtheti  a megfe-
lelô alternatívát.

Egyesek tehát a hangzás minôsége
miatt, mások az autenticitás kedvéért
voksolnak a fafuvola mellett. Túltechni-
cizált,  személytelen világunkban mind-
emellett a fa mint anyag, eredetiségében,
valódiságában és egyediségében  már
önmagában is a természetes értékek
szépségét reprezentálja. 

Roland Neubert

*

Új hangszertok-család
A hangszertok-készítô francia Bam cég
(Dives-sur-Mer, Département Calvados)
új, X’light nevû modellcsaláddal jelent-
kezett a piacon. A Bam következetesen

avantgárd anyagokkal  és innovatív tech-
nikákkal dolgozik. A súlycsökkenés,
ütésbiztonság és védelem  fejlesztése te-
rén a cég szorosan együttmûködik a ve-
zetô gépjármûfelszerelési cégekkel. 

Az autóülések gyártásában is beveze-
tett poliuretán-hab-fröccsöntési techni-
kával mintegy 20 %-os súlycsökkenés
érhetô el. Az ABS-technikájú termofór
héjak ütésbiztonsága messze felülmúlja a
szokásos hangszertokok biztonságát.

*

Útban 
a „Hallhatatlanság” felé

„Silent Violin” néven új hangszert jelen-
tet meg a Yamaha cég, amely sok olyan
hegedûs számára hozhat megoldást, akik
eddig nem akkor gyakorolhattak amikor
szerettek volna, hanem amikor a szom-
szédok megengedték. 

Létezik ugyan egy fém hangfogó, (ho-
tel-szordínónak szokták nevezni) ami je-
lentôsen csökkenti a hangerôt, a zené-
szek mégsem szeretik, mert megváltoz-
tatja a hangszer zengési tulajdonságait. 

A „Silent Violin" a négy fal között te-
szi lehetôvé, hogy a muzsikusnak – egy
fejhallgató segítségével – olyan hangzás-
élménye legyen, mintha egy nagy terem-
ben játszana, másokat nem zavarva.

A hegedû bal oldala teljesen hiányzik,
a jobb oldala csak a megszokott húrvál-
tás, húrsík-betájolás miatt lett hagyomá-
nyosan  kialakítva. A „hangszer" többi
részének kialakításakor a cél az volt,
hogy a muzsikus játék közben úgy érez-
ze, mintha „valódi" hegedûn játszana.
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A hivatásos muzsikusok számára rendkí-
vül fontos a foglalkozásspecifikus fogá-
szati ellátás. A megelôzés és  az optimális
kezelés és fogpótlás különleges szakorvo-
si körültekintést igényel (ld. 1. táblázat).
A számos új fogászati technika  igen szé-
les spektrumú megoldási lehetôségeket
kínál.

Az elhanyagolt, kezeletlen fogak
csökkenthetik  a  fúvósok és az éneke-
sek munkaképességét. A fúvósok eseté-
ben a zenei teljesítmény nagymértékben
függ az anatómiai és élettani adottsá-
goktól valamint attól, hogy a  szervezet
képes-e alkalmazkodni a hangszerhez.
A  légzôizmok, illetve az állkapocs, az
arc, az ujjak  izmainak megfelelô életta-
ni mozgásfolyamatai  a hangszeres kép-
zés során, hosszú évek alatt  alakulnak
ki, majd automatizálódnak. Igen fontos
a mellkas és több egymást kiegészítô
izomcsoport mûködésének összehango-
lása is.  A bonyolult mozgási folyama-
tok hibás, rossz beidegzôdése késôbb
már csak a funkcionális ismeretek pon-
tos ismeretében  küszöbölhetô ki és kó-
dolható át. 

A zenész fogazatának különösen szigo-
rú esztétikai, fonetikai és funkcionális
szempontoknak  kell megfelelnie (ld. 2.
táblázat). A korrekt fogorvosi beavatko-
zás ilyen esetekben különleges empátiát,
precizitást és technikai rugalmasságot kö-
vetel.

Élettani megfontolások

A fúvós hang keletkezése során  mecha-
nikai energia alakul át akusztikai ener-
giává. A mechanikai energiát a légzôiz-
mok és a rekeszizom mozgása állítja
elô. A mozgásba indult komprimált le-
vegôt a száj-, arc- és nyakizomzat  for-
mázza. A hangminôséget a továbbiak-
ban az anatómiai viszonyok és a  nyál-
mirigyek minôsége határozza meg. A
hangszer belsejében a levegôoszlop
nyomás hatására jön rezgésbe. A

szimpla és dupla nádas  hangszereknél
(klarinét, szaxofon, oboa, fagott) az
energiát mechanikus rezgôk alakítják át,
a rézfúvósoknál a rezgés bizonyos tör-
vényszerûségek szerint módosul. A le-
vegô megformálásában résztvevô izmok
közül a legfontosabb izom a nyelvizom.
A nyelvfék rövidsége pl. a staccato-
játéknál okozhat nehézséget. A túl ki-
csiny felsô ajak, a duzzadt ajkak  a
trombitások és a kürtösök számára je-
lentenek problémát. A magas ajakperem
nehezíti a mechanikát. A hangszer  és a
fogsor illeszkedését már a hangszerta-
nulás korai fázisában harmonizálni kell,
mivel a harapási anomáliák (frontálisan
nyitott harapás, aszimmetrikus harapás,
stb.) igen hátrányosak. Egy fúvós szá-
mára sok esetben túl nagy és elvisel-
hetlen lehet az a frontfog-korona, amit
egy átlagos beteg még jónak tart. Az
operaénekes számára egy zápfog elvesz-
tése hangképzési és kiejtési szempont-
ból végzetes lehet. Az állkapocsizületek
atípusos terhelése stresszhelyzetben hal-
lászavart okozhat.

A fogágy és az állkapocscsont beteg-
sége a parodontózis (fogmederbetegség,
foglazulás). Elsôsorban az alsó és felsô
metszôfogakat érinti.  A kezeletlen par-
odontózis korai  fogelvesztéshez vezet.
A fúvószenészek a középsô metszôfogai
az extrém kilengések miatt rendkívüli
terhelésnek vannak kitéve. A kilengés a
trombita (140 mikron) és a vadászkürt
(180 mikron) esetében a legnagyobb, a
tenorkürtnél  100 mikron, a tubánál pe-
dig csak 60 mikron. A Hannoveri Zene-
mûvészeti Fôiskolán (Prof. Dr. T. Jung)
végzett kutatások szerint a frontfogak
kilengése  függ a hangerôtôl, a hangma-
gasságtól, a fog helyzetétôl és az adott
hangszertôl. Ilyen megterhelés mellett a
fog és a csontos fogmeder védelmére
speciális védôsín beépítése ajánlható. A
sín jól véd, és hamar megszokható.

Andreas Helmut Valentin

Kínkeserves vándorlás 
fogorvostól fogorvosig

Sokan biztosan szkeptikusan fogadják
az új csodát, de biztosan vannak olyanok
– fôleg a tanulók körében – akiket egy
ilyen hangszer (különösen a rendkívül
könnyen megszólaltathatósága  miatt)
egy zsákutcából tudna kivezetni, ami
vagy a rossz lakáskörülményekbôl, vagy
a rossz minôségû tanulóhangszerbôl adó-
dik.

(A cikk elsôként a „Das Orchester” 3/98-as
számában jelent meg. Köszönjük a közlési
jogot!)




