
EGÉSZSÉG

A  szemüvegviselés általában nem okoz
különösebb gondot a zenészeknek. Azok-
nál azonban, akik fejüket játék közben
elôrehajtják (pl. a fuvolások, a hegedûsök
és a brácsások), gyakran elôfordul, hogy
a szemüveg  túl mélyen ül, ezért kottaol-
vasás közben a keret fölött néznek el (1.
ábra). Ezek a zenészek mindig inkább
magasan ülô keretet válasszanak, függet-
lenül attól, hogy  a modell nagyobb vagy
kisebb. A keret vásárlásakor  ennek meg-
felelôen kérjük a látszerész szakember se-
gítségét.

A nagy keretek divatja  pillanatnyilag
örvendetesen visszaszorult. Valójában
egy kis „Schubert-szemüveg”  is tökélete-
sen elegendô, mert a látószög valamennyi
irányban kb. 30°, az ezt meghaladó szö-
gek  pedig  fejmozgással kiegyenlíthetôk.
A nagy üveg súlyánál fogva a nagyobb
szemüveg könnyen lecsúszik, annál is in-
kább mivel a kerek, fülcimpához simuló
szárvég igen ritka. A modern – leginkább
hokiütôre emlékeztetô – szárak nem tarta-
nak rendesen. 

A szemüveg készítésénél arra is ügyel-
ni kell, hogy az üveg ne az arc vonalával
párhuzamosan legyen beállítva, hanem
kis elôre dôléssel (un. Imre-döntés), mert
a zenészek játék közben  – ismét elsôsor-
ban a már említett hangszeres csoportok
érintettek – fejüket az átlagosnál mé-
lyebbre hajtják. Ha a keret formája és az
üveg alul túlságosan  kiszélesedik, eset-
leg még az arccsont is elôreálló, a lencse
nehezen dönthetô, ezért növelni kellene  a
szem és a lencse távolságát.  A lencséket
ugyanakkor  a két szemnek megfelelôen
kell centrálni, azaz a  pupillatávolsághoz
kell beállítani.

Komolyabb látási zavarok  rendszerint
akkor  jelentkeznek elôször, amikor  a ze-
nész eléri az „öreglátási” kort, ami  távol-
látóknál általában már 38 éves kor után,
rövidlátóknál (a lencse erôsségétôl függô-
en) csak 45 éves kor körül várható. Az
egyik kínálkozó megoldás a bifokális
(kétfókuszú) szemüveg. A bifokális len-
csén  a közeli és a távoli rész közötti vá-
lasztóvonal  alig látható. A másik, egyre

gyakrabban javasolt megoldás,  az un.
multifokális (többfókuszú) vagy prog-
resszív lencse. Az utóbbi használata
azonban nagyobb dioptriák esetén   prob-
lémákat okozhat. Erre  a késôbbiekben
bôvebben kitérünk majd.

A bifokális szemüveg elsôsorban a rö-
vidlátók számára megfelelô. ôk ugyanis  a
távoli részen keresztül olvashatják a kot-
tát.  A kotta távolsága szemünktôl kb. 70
cm. Tisztán látásához a szem 100:70 =
1,4 közeli beállítása szükséges. Ehhez a
bifokális szemüveg,  közepes erôsségû
lencsék  esetén kb. 50 éves korig  tökéle-
tes (2. ábra). A kisebb betûk ill. bejegy-
zések  a hangszert leengedve, a fejet meg-
emelve, kissé közelebbrôl (kb. 30 cm tá-
volságból),   az alsó lencserészen át tisz-
tán olvashatók.

A távollátók élességbeállítási (akko-
modációs) szélessége kisebb. Az ô szá-
mukra 50 éves korig inkább a mono-
fokális szemüveg ajánlott,  távoli élesség-
állítási addícióval (= 1,0). Ezzel jól látják
a kb. fél méterre levô kottát – a távoli
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1.  ábra 

A szemüveg túl mélyen ül az orrnyergen, és a pupillatávolsághoz képest túl széles. Ezt a típust hiába kicsinyítjük a szaggatott
vonallal jelzett méretre, a keret akkor is alacsonyan ül, és a zenész a keret  fölött tekint a karmesterre.
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karmestert viszont kissé életlenül. A kis-
betûs ujjrendek, apró díszítések kiolvasá-
sához a távollátóknak is bifokális lencse
javasolható. 

Speciálisan a zenészek számára készül
az un. Ardis-fordított  szemüveg (Magya-
rországon másfajta, pl. Interview-lencsév-
el váltható ki.). Ennek a bifokális lencsé-
nek a közeli része magasan a középvonal
fölé terjed.  A felsô részen található kis
ablakon keresztül nézheti a zenész a kar-
mestert. Ezt a megoldás  egyelôre sajnos
viszonylag kevéssé ismert, ezért kevesen
is veszik igénybe. Az Ardis-fordított
szemüveg mindennapi használatra termé-
szetesen nem alkalmas (3. ábra).

Eddig elsôsorban azokról a zenészek-
rôl szóltunk, akiknél a hangszer megszó-
laltatása szükségeképpen a fej elôrehaj-
tásával jár.  A többi hangszeres zenész,
pl. a csellista, aki játék közben fejét sza-
badon mozgathatja, problémamentesen
olvashatja a kottát a bifokális lencse kö-
zeli részével. Érdemes pontosan lemérni
a  pult távolságát, hogy a szemorvosnál
ne csak hozzávetôleges adatot tudjunk
mondani.

Tökéletes szemüveg mellett is elôfor-
dulhatnak látási panaszok olyan esetben,
ahol két zenész ül egy pultnál. A színhá-
zi zenekari árokban ennek általában a
fényvisszaverôdés, a sokféle anomália

az oka. Az oldalt ülô muzsikusokat külö-
nösen érinti a színpadi reflektorok és
szoffiták  fényének visszaverôdése. A
ceruzás bejegyzések szinte olvashatatla-
nok a csillogó, fényes felületeken. Ez a
probléma különbözô tükrözôdésgátló ré-
tegek alkalmazásával oldható meg.

A pulttól való távolságból adódó látási
nehézségek elvileg kiküszöbölhetôk a
már említett modern multifokális, prog-
resszív szemüveg segítségével. Viselése
azonban elsôsorban idôsebb korban aján-
lott, mivel a kottaolvasási távolság  (kb.
70 cm) nagyobb mint a könyv  szokvá-
nyos olvasási távolsága (kb. 40 cm), illet-
ve a képernyôolvasás távolsága (kb. 60
cm). Ráadásul, legkésôbb a 2 dioptriás tá-
voli élesítés  esetén a lencse viselése már
problematikus. Erre magam jöttem rá,

amikor progresszív lencsét viseltem hege-
dülés közben  (4. ábra).  Egy bizonyos
fejtartásban kb. 15 centiméteres kottasza-
kaszt látható élesen, a sor többi része el-
mosódott. A továbbhaladáshoz a fejet
jobbra kell fordítani. Tekintve, hogy a he-
gedû tartása közben az áll és a kar tartása
összhangban van, minden egyes sor elol-
vasásához a hangszer, a fej és a teljes fel-
sôtest ide-oda mozgatása szükséges.
Ezért, megítélésem szerint a nagyobb tá-
voli élesítésû  progresszív lencsék  a zené-
szek számára teljességgel alkalmatlanok,
függetlenül attól, hogy rövidlátó vagy tá-
vollátó-e a muzsikus.

Igen kellemetlen, ha játék közben a
szemüveg párásodik. A probléma elsô-
sorban  a nagyobb kereteknél gyakori, a
modern, kis kereteknél ritkább. A szem-

héj izzadása megnöveli a levegô páratar-
talmát a szemüveg körül. Ha a pára nem
tud felfelé távozni a homlok és a szem-
üveg kerete között, hogy helyet adjon az
alulról jövô hidegebb levegônek,  lecsa-
pódik az üvegen. A nagyobb kereteknél
gyakran elôfordul, hogy a homlok és a
keret között nincs hely, ezért a pára nem
tud felfelé távozni. A kis kereteknél
rendszerint elegendô a hely. A párá-
sodás tehát nemcsak a terem hômérsék-
letétôl függ, nemcsak attól, mennyire iz-
zadunk, hanem arcunk és a szemüveg tá-
volságától is. A párásodás ellen  a szem-
üveg Crizal páramentesítô bevonattal
valamint olyan tisztítószerekkel is véd-
hetô, amelyek 24 órára páramentessé te-
szik a felületet.

Magyar szöveg: Novák Optika

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

Bifokális lencse nagy közeli résszel. Ha a
lencse jó minôségû, a választóvonal alig
látható. A választóvonalat az optikus kí-
vánságra magasabbra is teheti. A hang-
szerüket állal vagy szájjal támasztó zené-
szek számára azonban rendszerint    min-
denképpen túl alacsony. 

3.  ábra 

Ardis-fordított bifokális lencse. A közeli
rész bármilyen fejtartás mellett megfelelô
a kottaolvasáshoz. A felsô, kicsi távoli
részen át a karmester jól látható.
A szemüveg mindennapos használatra
nem alkalmas.

4.  ábra 

Progresszív (multifokális) lencse
látásélessége. A távoli rész olyan mint
a bifokális lencsén. A középsô tartomány
folyamatosan vezet át a közeli részbe. Ezt
az un. korridort mindkét oldalon életlen
zóna határolja. A tulajdonképpeni közeli
rész még a bifokális lencse közeli
részénél is mélyebben ül, területe kisebb.
Minél nagyobb a különbség a szemüveg
közeli és távoli része között, a korridor
annál keskenyebb.


