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Ha egy vonós játszani akar, elôtte megfe-
szíti vonóján a szôrt, begyantázza, így vo-
nójának kellô tapadást biztosítva elôké-
szült hangszere megszólaltatásához. Egy
„nádas” játék elôtt beáztatja, megnedve-
síti nádját – szintén megtette a kellô elô-
készületet hangszere megszólaltatásához.
Csakhogy ... neki kell a nádat gyalulni,
formába vágni, felkötni, kifaragni, beállí-
tani. Nem csoda, hogy kevesen vállalkoz-
nak arra, hogy életükbôl egy óriási szele-
tet kiszakítva hol bizakodva, hol kétségbe
esve kínlódjanak használható nád elôállí-
tásán. Képzeljük el, milyen gondok elé
állítaná vonós kollégáinkat, ha a vonó-
szôrözést maguknak kellene elvégezni.

Ha a klarinétosokat vesszük nagyító
alá, azt láthatjuk, hogy ôk (és szaxofon,
baszett-kürt, basszus-klarinét, esz-klari-
nét, stb. társaik) úriemberként, elegáns
dobozokból elôhúzva szép, új nádakon
fújhatnak. A valóságban az ô életük egy
folyamatos nagy keresés, megtalálni a re-
latíve legjobb nádat egy adott keretbôl.
Ha ez a folyamat eredménytelen, késsel,
csiszolópapírral felfegyverkezve próbál-
nak nádjaikon javítani: az erôset gyön-
gébbre kapargatni, a keményet puhábbra
csiszolgatni. Viszonylag kevés eszközzel,
de általában nem a várt eredménnyel, ki
jobban, ki kevésbé jobban látja el felada-
tát.

Az oboisták a világ legszorgalmasabb
emberei. Azt mondhatni két életük van:
az egyik a nádfaragás, a másik, ami az
összes többi dologra marad. Néhányan
közülük elhatározzák, hogy ôk nem tud-
nak, vagy nem akarnak faragni. ôk azt a
bizonyos „felet” vásárlással, befújással,
majd kétségbeesve újabb nád vásárlásá-
val töltik.

A fagottnád készítése hazánkban és
szerte a világban komoly probléma. Igen
kevesen jutnak el arra a fokra, hogy saját

nádjukat tudják használni. A nád készítés
nagy felszereltséget követel, nem beszél-
ve a megfelelô nádanyagról. A nehéz kez-
det után még nehezebb folytatás követke-
zik. Méretproblémák: a hosszú nád mély,
a rövid magas, a szûk torkú nem megy a
nagy „S” csôre, a széles torkú leesik, lö-
työg, szelel. Minôségi problémák: ke-
mény vagy puha, erôs vagy gyenge, foj-
tott vagy recseg, nem indít, csúnya a
hangja, az oldalán szökik a levegô, stb.

A fagottosok többsége abban a hitben
él, hogyha ô nem is csinál nádat, de azért
valaki kiszolgálja: tökéletesen kifaragott,
az ô hangszerére ragyogóan alkalmas,
szép hangú, rugalmas, jó magasságú és
mélységû, stb. nádakkal. Ezeket a hívô
embereket – akik talán már nem is hisz-
nek annyira e csodában – és néhány segí-
tôkész kollégájukat szeretném befolyá-
solni egy kicsit személyes szenvedései-
men – nagyképûen tapasztalatomon – ke-
resztül.

Bár itt csupán a kész nád igazításáról
akartam szólni, de egy pár, a készítéssel
kapcsolatos fontos hibára és körülményre
is fel kell hívnom a figyelmüket, mivel
ezek nagyban befolyásolják az elkészült
nádak minôségét. (Ha nem követünk el
hibát, azt késôbb nem kell kijavítani!)

Mielôtt hozzáfognánk a nádkészítés-
hez meg kell ismerkednünk a nádanyag
számunkra legfontosabb tulajdonságai-
val. A fagottnád készítésére 24-28 mm át-
mérôjû csövet használhatunk. Ez a nád-
anyag a héjtól befelé egyre puhább, egyre
kisebb a cellulóztartalma, mivel egyre ke-
vesebb a rostok, szálak (tápcsatornák)
száma, egyre több a rostok közötti puha,
lágy rész. A nád plasztikájának (vastagsá-
gi méreteinek) kialakításában ezt figye-
lembe kell venni. (A kiváló hegedû titka:
a jó anyagnak, méretnek, formának meg-
felelô plasztika.)

A nád anyagának, szerkezetének isme-
retében tudunk magvasan szóló, jól rez-
gô, hangszínekben gazdag nádakat készí-
teni. A nádnak is van gerince, ha ezt nem
is támasztjuk alá – mint a vonós hangsze-
reknél a gerendával a tetôt. A jó nád a ge-
rincnek köszönheti magvas, tömör hang-
ját. A szélek és a toll végének megfelelô
elvékonyítása biztosítja a rezonanciát. Ez
utóbbi teszi lehetôvé a jó hangindítást is.

A gyalulás egyik fortélya a valós mé-
ret. A vizes és a száraz állapot között akár
10% is lehet a térfogat különbség. Vize-
sen  akár 0.2 mm-rel is vastagabbra gya-
lulhatjuk az anyagot. Ha kemény, öreg az
anyag (sötétsárga, kemény héjú, köröm-
mel nem lehet benyomni) vastagabbra
gyalulunk: vizesen 1,5 mm (szárazon
1.35 mm lesz). Ha puha, fiatal az anyag,
(világos, néha zöldes árnyalatú, matt hé-
jú, körömmel könnyen benyomható) vi-
zesen 1.3 mm-re gyalulunk, így az anyag
szárazon csiszolás után kb. 1.1 mm lesz.
Miért ez a különbség a kemény és a puha
anyag között? A felületi gyalulással a ke-
mény anyagnál a héj felôli sûrû rostos
anyagból több essen ki, így sokkal pu-
hább rész marad meg. A puha anyagnál a
héj alatti részbôl kevesebbet gyalulunk
ki, ezért a keményebb felsô rétegbôl több
marad. 

Befolyásolható a nád minôsége a gya-
lulás ívével is. Puha anyag gyalulásánál a
széleknél vékonyabbra gyalulunk, vagy
csiszolással vékonyítunk (kifli-forma).
Kemény anyagnál a gyalulással, csiszo-
lással az egységes vastagsággal segíthet-
jük, hogy a szélek puhábbak legyenek.

A gyalulásnál látnunk kell az anyag
minôségi jellemzôit. Ha a szálak nagyon
sûrûek, de az anyag könnyen megmun-
kálható (gyalulható), akkor kiváló az
anyag. Ha sûrû a szál és nehezen munkál-
ható, akkor az anyag nagyon kemény,
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formavágásnál vagy felkötésnél elreped-
het. Ha a megmunkált felület nagyon szál-
kás, ebben az esetben az anyagot többször
csiszolnunk is kell (a kifaragásnál is). A
puha, ritka szálú anyagnál 1,1-1,2 mm kö-
zötti vastagsággal a héj körüli rész megôr-
zésével jó nádat készíthetünk.

Formára vágásnál is befolyásolhatjuk a
nád minôségét. Jó magasságú nádhoz kes-
kenyebbre, szûkebb torkúra vágjuk a for-
mát (a tollrészt is rövidebbre hagyhatjuk,
25-26 mm-re), a jobb mélységû, öblösebb
hangú nád elérésében a szélesebb forma
segít. Vigyázzunk rá, hogy a nádforma
széleit  a formavágón egy folyamatos vá-
gással megszakítás nélkül alakítsuk ki! A
legkisebb egyenetlenség is komoly prob-
lémát okozhat (a nád szelelhet, vagy meg
sem szólal).

Felkötésnél a csomót nemcsak esztéti-
kailag tartom fontosnak, hanem a nád jó
rezgését is segíti, a zörgés, zizegés lehetô-
ségét csökkenti. A nád torkát szorosan
összefogja, csak a tollrészt engedi rezegni.

A plasztika a nád felületének tökéletes
kidolgozása, alapfeltétele a jó minôség-
nek. Nincsenek dombok, mélyedések, a
nád mind a toroktól elôre, mind a közepé-
tôl, azaz a  gerinctôl jobbra és balra
egyenletesen vékonyodik. A nád legeleje
ne legyen vastagabb, mint 0,20-0,25 mm.

Az idôjárási tényezôk is jelentôsen be-
folyásolják a nád minôségét. Száraz idô-
ben sokkal többet kell áztatni a nádat. Pá-
rás, esôs idôben áztatás nélkül is sprôddé,
keménnyé válhat. Az idôjárás-változások
miatt a nádat lehetôleg ne faragjuk el,
mert az idô javulásával a nád ismét jó le-
het.

Milyen készlet szükséges a nádigazí-
táshoz?

Kések: két oldalról fent hagyományos
élû, egy oldalról fent vastag pengéjû, két ol-
dalról fent vastag pengéjû (borotva szerû).

Dorni vagy tüske, nyelv, ami a nád
plasztikáját, domborulatát követi, lev-
ágólap, viaszgyertya, dörzsár (dornira te-
kert csiszolópapírral vagy tûreszelôvel
helyettesíthetô), drót fogó és citling
(citling: az asztalosok által használt üveg-

cserép, mellyel az anyag egyenletesen ka-
parható. Az acélból készült citling nem
veszélyes, sarkai lekerekítettek, élét sor-
jázzák, így finoman, egyenletesen, gödör
és púp nélkül vékonyítja, munkálja meg
az anyagot).

A legfontosabb szerszám vagy tartozék
egy erôs fényû lámpa (halogénlámpa),
amely mint egy röntgen átvilágítja a vizes
nádat. Ha a nádat a fény felé tartom és
megfordítom, mindkét oldal plasztikáját
megvizsgálhatom. A vastagságokat szem-
mel is tökéletesen követhetjük (ahol az
anyag vastagabb, ott sötét, ahol véko-
nyabb, ott világos). Ha arra törekszünk,
hogy a plasztika egyenletes legyen, akkor
a végsô beigazításnál – amit fújással is
kontrolálunk – nem lesz nehéz dolgunk
(2.a-2.b ábra). Ha erôs a nád (3.a-3.b áb-

ra), az átvilágítás segítségével egyenlete-
sen szedünk az egész felületbôl, hátulról
elôrefele a nádat egyre vékonyítva, vi-
gyázva, hogy a nád „púpját” ki ne vegyük,
le ne faragjuk. A púpon azt a pontot ér-
tem, amely tulajdonképpen a gerinc vége,
innentôl rohamosan csökken a nád vas-
tagsága a vége felé (körülbelül 5mm-re a
nád végétôl milliméterenként 0,1mm-rel
csökken a vastagság – 2.a ábra). Ha a pú-
pot elfaragtuk (4.a-4.b ábra) a nádnak csú-
nya, kemény, nazális hangja lesz. A szájat
fárasztja, nincs magassága. Ha ezt a nádat
rövidebbre vágjuk, a legelejét megigazít-
juk, van remény, hogy még használhatóvá
válik. Abban az esetben, amikor a púpot
nem vesszük le egyenletesen a nád nehe-
zen szól (5. ábra), nem rezeg, fáraszt, ful-
laszt, „fog”. Megoldás az ív egyenletes el-
vékonyítása.

Ha az ívet nem faragjuk ki teljesen – a
nád eleje 0,3-0,4 mm vagy a fölött van -,
a nád nem indít, nehezen szól, nem rezeg,
hangja nem hajlékony (6. ábra). Csak az
ív tökéletes kifaragásával segíthetünk,
mint az elôzô esetben is.

Általános hiba még, hogy a szinte töké-
letes plasztika, kidolgozás ellenére sem
szól jól a nád, nem rezeg, nem indít. Ez
azért van, mert a nád legelejét nem mer-
jük teljesen elvékonyítani (7. ábra).

A nád széleinek kidolgozási hibái: ha
túl sok anyagot hagyunk a széleken (8.
ábra). A nád hangszíne kemény, éles, erô-
szakos. Hátulról elôre egyre vékonyabbra
faragjuk (2.a, b, c ábra). Ha viszont elfa-
ragjuk a nád széleit (9. ábra) puha, tompa,
fénytelen, kis hangú, nehezen szól. Elô-
fordul, hogy ki is lyukad, szelel. Csiszoló-
papírral a széleket addig csiszoljuk, amíg
azok ugyan egy kicsivel keskenyebbek,
de vastagabbak lesznek, így az anyaghi-
ány megszûnik, a nád keményebb és mar-
kánsabb lesz.

Az anyag minôségétôl függôen: ha az
anyag keménysége ideális (2.a, b, c ábra),
ekkor a normális ívet faragjuk (10.a ábra).
Ha az anyag puha, eltérünk a normál fara-
gástól (10.b ábra): laposabb ívet faragunk,
viszont hátulról elôre a nád a szokásosnál

jobban vékonyodik, a gerinc és a púp is
laposabb lesz. Segít a puha anyagnál az is,
hogyha a toroknál és a széleknél a szoká-
sosnál több anyagot hagyunk. Kemény
anyag esetén a nádat puhítja, ha az oldala-
kat vékonyabbra faragjuk és az ív az átla-
gosnál sokkal csúcsosabb lesz (10.c ábra).
Tovább puhítja nádat, ha toroknál a szo-
kásosnál többet leveszünk. Ebben az eset-
ben az is segít, ha a toroknál a nádat csi-
szolópapírral a szálakra merôlegesen csi-
szoljuk, ezzel a szálakat, rostokat tovább
gyöngítjük.

A faragás egyik legnagyobb nehézsége,
hogy amikor egy munkafolyamatot elvég-
zünk vagy egy hibát kijavítunk, elôidéz-
hetünk egy másik hibát, amit aztán megint
megpróbálunk kijavítani, ha tudunk. Eset-
leg újabb és újabb hibákat, egyenetlensé-
geket, gödröket, ablakokat faragunk. A
nádat átvilágítva ezt folyamatosan nyo-
mon követhetjük. Néha a nád elejét ki-
csipkézzük, ebben az esetben a lehetô leg-
kevesebbet levágjuk és ha kell az ívet új-
ra óvatosan befaragjuk. Ha a nád már túl
rövid és magasabb lett, hosszabb „S” csô-
vel vagy „S” csô hosszabbítóval még
használni tudjuk.

Mindig legyen éles késünk, hogy nyo-
más nélkül, finoman tudjunk az anyagból
szedni vagy kaparni. Ha a felület nagyon
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egyenetlenre sikerül, csiszolópapírral se-
gíthetünk, de utána citlinggel vagy késsel
szálirányban óvatosan kaparjuk át a csi-
szolt felületet. A csiszolópapírtól a nád
pólusai eltömôdnek, a szálakat gyöngíti,
ezért fontos utána a nád hosszanti irányú
finom átkaparása. Nagyon szálkás anyag
esetén viszont a felület simábbá tételének

érdekében elôfordul, hogy csiszolni va-
gyunk kénytelenek. Ez esetben a kaparás-
sal újra szálkásodhat. Minden esetben
mérlegelnünk kell mi a leghelyesebb lé-
pés! Érdemesebb inkább nádfaragás, mint
fagottozás közben szenvedni. Ezért ne
sajnáljuk azt az energiát, amit a nádfara-
gásra fordítunk, játékunk könnyedségé-

ben, szépségében ez a befektetés sokszo-
rosan megtérül.

Remélem, hogy amíg nem készül el
részletes nádfaragásról szóló jegyzetem,
ez a kis munka is némi segítséget nyújt
sorstársaimnak.
Kívánok mindenkinek jó faragást

Harsányi Zsolt
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REJTVÉNY

ELLENTMONDÁS!
Ravel (vízsz. 1. és 9. fôsor), illetve Mahler (vízsz.
3. és függ. 2. fôsor) véleményét ütköztetjük rejtvé-
nyünkben. Ki-ki maga döntse el, melyiküknek van
igaza!

VÍZSZINTES: 1. Ravel mondta a zenekari tevé-
kenységgel kapcsolatban; elsô rész. 2. Kábítószer
– az ion oszlopfô csiga alakú díszítése. 3. Határrag
– Mahler ezt állította a fentiekrôl; elsô rész – le-
vágja a felesleges hajtásokat. 4. Egyházi hangnem
– injekciót ad – … hatalmas harmadik (Gárdonyi
kisregénye). 5. Klasszikus kötôszó – karóra bök. 6.
Kórus – Pest megyei község – fordított dátumrag.
7. Latin tagadás – tartó – e napi. 8. Fél perc! – és
akkor mi van? (két szó) – a függ. 8. Egyik szava né-
piesen. 9. A Ravel-idézet befejezése – az oxigén és
a jód vegyjele. 10. Közben feláll! – Vörös …;
Arany balladája – a másikat. 11. … Boleslav; cseh
város. 12. Követelményként támasztott – apróra
zúzza.

FÜGGôLEGES: 1. Az egyik dél-amerikai országba
való – Svédország meggyilkolt miniszterelnöke
(Olof). 2. Támaszt nyújt – a Mahler-idézet befeje-
zése. 3. A vértanúk városa – knock out – szlovákiai
város. 4. A végén birtokol! – hagyományairól Kár-

mán József írt – Románia területén élt ókori nép. 5. Oh, du …Augustin; egykor népszerû német dal – … esik; elôrezuhan. 6.Német
zongoramûvész (Karl) – „kábító doboz” – üres tök! 8. Elektronvolt, röv. – folytonossági hiány – elrendeli az ôrizetet. 9. Ócskasá-
gok gyûjteménye – aki bûnhôdött. 10. Összekeverve talál! – a Tamás templom századbeli karnagya (Günther, 1898-1956) – leltár-
ban van! 11. Veszprémi városrész – Autonóm Körzet – kis csomó, népiesen és névelôvel. 12. Tolna megyei község, történelmi múlt-
tal. 13. Annál is lejjebb – angol vígjátékhôs az 50-es, 60-as években, Normann Wisdom alakította.

(Zábó Gyula)

10.a) normál
anyag

9. fojtott,
nehezen szól
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10.b) puha anyag


