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lásakor fokozottan  figyelembe kell venni
a beteg kívánságait. A fogpótlást próba-
idô, beszéd- és fújáspróba után, a szüksé-
ges korrekciókat követôen lehet véglege-
sen felhelyezni. 

(6) Elektromos idegingerlés (TENS)

A fúvósoknál gyakori  részleges ajakbé-
nulás  legeredményesebb kezelési módja
az ajak elektromos ingerlése (TENS).
Az ingerlés egyenárammal történik az
érintett bôrfelületre ragasztott gumielek-
tródákon keresztül. A terápia regenerál-
ja a károsodott idegvégzôdéseket. Egy
kúra általában tíz ülés.

Perspektívák

Az orvostudomány óriási ütemben fejlô-
dik. Gyorsabb és pontosabb a diagnosztika,
hatékonyabb a terápia. Ennek ellenére, il-
letve éppen ezért, az orvoslás gyakran el-
vész a részletekben, a részletek tüneti keze-
lésében, elmarad az áttekintés, és a terápia
így végsô soron mégsem hoz eredményt. 

A kezelôorvos sokszor rosszul ítéli
meg a beteg zenészt. Egyes, az átlagpo-
puláció számára látens vagy jelentéktelen
tünetek a profi muzsikus számára egzisz-
tenciális veszélyt rejthetnek. Bizonyos
betegségek kifejezetten szakmai ártalom-
ként jelentkeznek. A problematikát vi-

szont kevés szakorvos ismeri. Ha a prob-
lémát  alábecsülik, a kezelés elégtelen. A
frusztráció hatására csökken a bizalom, a
beteg nem szívesen fordul orvoshoz, ne-
migen tartja be a terápiás elôírásokat.
Molsberger et al. (Deutsches Ärzteblatt,
1989) vizsgálata szerint 100 beteg zenész-
bôl csak 68 követte orvosa utasításait. 

Tapasztalataim szerint  a beteg mûvé-
szek komplex speciális és egyéni kezelést
igényelnek. Az érintett területen speciális
fogorvos-szájsebész szakorvosokra és
speciális szakellátásra van szükség. 

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

1. táblázat
A fogorvossal szemben támasztott követelmények

2. táblázat
A fogakkal szemben támasztott követelmények 

énekesek és zenészek esetében 1. Megfelelô szak- és interdiszciplináris ismeretek (szájse-
bészét, implantológia)

2. Parodontóziskezelés
3. Lézertechnika
4. Hatékony megelôzési program
5. Elektroakupunktúra (TENS)
6. Esztétikai megfontolások

1. Helyes hangképzés a szájpadlás elsô harmadában
2. Stabil, nyomástûrô fogpótlás
3. A nyelv szabad mozgását biztosító gracilis fogazat
4. A saját fogak  konzerválása
5. Esztétikus megjelenés

35 éves zenekari pályafutásom során
számtalan karmesterrel dolgoztam. Cso-
dálattal gondolok egyesekre és kettesek-
nek a nevére sem emlékszem, vagyis „fe-
lejthetôk”. A kibicnek semmi sem drága
elv alapján sokat beszélgettünk zenekari
kollégákkal egymás között, hogy mint
karmester, mi vajon mit hogyan csinál-
nánk – milyen hibát nem követnénk el.
Ennek kipróbálására persze nem kerülhe-
tett sor, de néhány praktikus jó tanácsot
csokorba szedve (feltételezve jó szándé-
komat) átnyújtanék fiatal karmester kol-
légáimnak.

Mottó: A kutya ugat, a karaván halad.

Ha csak mosolyogsz valami hibán, a ze-
nész tudja, hogy észrevetted, de ha dü-
höngsz rajta, legközelebb is hibázik.

Ha a zenekar rögtön az elsô próbán hibát-
lanul játszana, mikor próbálnád ki, amit
már otthon elôre elgondoltál.

„Nehézzé válik a könnyû, ha sokáig pró-
bálod.” (Tokaji András)

Ha csend van a próbádon, nem biztos, hogy ér-
deklôdés az oka – lehet, hogy az unalom jele. 
Ha egy nehéz állást elsôre rögtön jónak
találsz, ne kezdd újra és újra eljátszatni,
mert elromlik.

A sokat beszélô karmester, órájának ál-
landó nézésére kényszeríti a muzsikust.

„Otthon elhatározott mondanivalódat leg-
jobb, ha el sem mondod.” (Tokaji András)

Ha a koncertedet partitúra nélkül vezény-
led, óriási a felelôsség – a zenekaron.

A lényeges dolgokat a próbákon mondd
el, a leglényegesebbeket pedig a koncer-
ten vezényeld el – ha tudod.

A koncertet vagy a karmester viszi siker-
re, vagy a zenekar rontja el.

Ha a muzsikus próba közben azt számolja
hány perce és másodperce van még a pró-
ba végéig, úgy a helyzeted reménytelen.

„A kiválóan betanított zenekart – a kar-
mester követi.” (Tokaji András)

A próbajátékokon – pár perc után – rög-
tön tudod, hogy ki érdemel figyelmet,
mint ahogy a zenekar elé elôször felálló
karmesterrôl is rögtön tudja a muzsikus.

„Ne csak azért szeresd a zenét, mert vezé-
nyelheted.” (Tokaji András)

Ne hagyd cserben a zenekart a legnehe-
zebb résznél csak azért, mert pont ott ne-
ked is nehéz. (pl.: Stravinsky- Sacre)

Az általad dirigált darab tetôpontja –
vagy pontjai – sosem fognak megszólal-
ni, ha közben a fejed a partitúrában van.
Aki a próbákon agresszív-zsarnok, gondoljon
arra, hogy a koncerten a zenekar kezében van.

Ha állandóan vonásnemeket mondasz – moz-
gássérültté teheted vonósaidat, ezt hagyd rá-
juk, hiszen egy életen át ezt csinálják.

Végül: A nagy karmester dicséri zenekarát:
Létezni sem tudnék nélkülük. Az
összes hibáimat ôk követik el.

Vas Lászlóa 
Rádiózenekar bôgômûvésze és titkára

Illetlen intelmek karmestereknek
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