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H A N G S Z E R V I L Á G

szek leválásához (ahogy ezt a próbák során
a hátlapot a sablonhoz szorító [tôke]cölöpök
eltávolítása esetében már megfigyelhettük);
más esetben egyes részek széttöréséhez (ra-
gasztások elválása vagy szétnyílása, nyak
leválása, alsó nyereg hátlaptól való eltávolo-
dása, a káva leválása az alsó tôkérôl, stb.).

Amennyiben a hangszer ellenáll ennek a
feszültségnek – azon túlmenôen, hogy jelen-
tôs belsô feszültségnövekedés keletkezik- a
gyakrabban elôforduló és szemmel látható
sérülések mellett/helyett (ritkábban) méret-
beli változások lépnek fel. Csökkenhet a tér-
fogat, ennél fogva megváltoznak a hegedû
hosszanti méretei (a hangláda hossza, a nyak
hossza, stb.). Mindez a hangszer hangjának,
hangszínének minôségi romlásához, a hang-
terjedelem csökkenéséhez vezet.

Végül el kell elmondani, hogy mindazok
a körülmények, amelyeknek az anyagot
alávetettük, nincsenek elérhetetlenül távol a

valóságban is létezô hétköznapoktól. Való-
ban a levegô nedvességtartalmának nappal
és éjszaka közötti eltérése felülmúlja az ál-
talunk figyelembevett intervallumot. Nyil-
vánvalóan az otthon tartott hangszer nincs
kitéve ilyen ingadozásoknak, és ha valami-
lyen okból ilyen körülmények közé kerül,
ez többnyire olyan rövid ideig tart, hogy a
fizikai ráhatások nem tudják megváltoztat-
ni a már kész hegedû mérteit, kialakult for-
máját. (Hosszan tartó „stressz” esetében
sajnos komoly károk keletkezhetnek.)

Összegzések, távlatok
Az általunk kiemelt, valamint a hangszer-
re jelentôs hatást gyakorolni tudó jelensé-
gek összességének áttekintésébôl magától
adódik a következtetés, hogy szükség van
a kutatások folytatására, hogy alaposab-
ban megismerhessük a fát és annak jel-
lemzôit. Ezt, a különösen finom munkát

meg lehetne ismételni optikai jellegû  mé-
rôeszközök használatával.

Más, a már kész hegedûre irányuló ku-
tatások, amelyeket a jövôben a lakkozás
után megismételnének, újabb informáci-
ókkal szolgálhatnak a lakk hatásosságáról
annak megakadályozásában, hogy a kör-
nyezetbôl a nedvesség a fára irányuljon.

Nagyon érdekes lenne a hirtelen méret-
változásokat egy fafúvós hangszer eseté-
ben is kipróbálni (mint amilyen például a
fuvola), amit a hangszer belsejében a
hangszerjátékos kilégézésével lecsapódó
vízpára sûrûsödése és pangása indokol.

Végsô összegzésként erôteljesen alá
kell húzni, mennyire fontos mindig job-
ban és jobban megismerni minden fontos
tulajdonságát azoknak az anyagoknak,
amelyeket a hangszerek építésénél fel-
használunk és amelyekkel szemben kü-
lönleges követelményeket támasztunk.

Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesú
– fogságban

Peter Biddulph kiadásában megjelent a
Guarneri család legifjabb tagjának élete és
munkássága.

A kétkötetes könyv elsô részében megis-
merkedhetünk a mester remekmûveivel és
azok rövid történeti leírásával. A szakmai
körökben is egyedülálló minôségû, 1:1 mé-
retarányú fényképek majdnem hogy kézbe
vehetôen ábrázolják a hangszerek minden
fontosabb részletét – van elöl- és hátulné-
zeti kép a korpuszról, a csiga- és kávarend-
szer mindkét oldaláról.

A második kötetben a Guarneri család
történetét követhetjük végig, korabeli tér-
képeken ábrázolva a család és kortársainak
lakóhelyeit Cremonában. Látható emellett
minden egyes hangszer pontos mûszaki
rajza és mérete, beleértve a vastagság mé-
reteket és plasztika-íveket, kimerítô infor-
mációt szolgáltatva hegedûkészítôknek is.
Kedves kis befejezése a könyvnek a hege-
dûk neveit adó zenészek pillanatkép-szerû
bemutatása. 

E könyv megírásának ötlete elôször
Roger Hargrave hegedûkészítô és Eric
Wen szerkesztô fejében született meg.
Hosszas kutatás során kiválasztották azt a
12 hangszert, amely a legkarakterisztiku-
sabban ábrázolta del Gesú életét.

Amikor a hangszerek tartózkodási he-
lyét kezdték felkutatni kiderült, hogy ezen
gyûjtemény jelentôs része Amerikában ta-
lálható. Így született meg az 1994-es New
York-i kiállítás gondolata. Miért ne rendez-
hetnénk meg egy kiállítást, összegyûjtve
egy helyre ezeket a hangszereket? Így is
történt. Egyedülálló keretek között a világ
legszebbnek tartott 25 Guarneri del Gesú
hegedûje kápráztatta el a Metropolitan
Museum látogatóit. Amikor a kiállítás be-
csukta kapuit a nagyközönség elôtt, a
munka elkezdôdött a könyv írói számára.

Stewart Pollens hangszer-restaurátor spe-
ciális kamerájával készítette a fényképeket (a
negatívok 1:1 méretarányban készültek). A
méreteket és a hangszerek jellemzô tulajdon-
ságait John Dilworth és Roger Hargrave rög-
zítették papírra (illetve táblázatokba).

Ezzel egyidôben Peter Biddulph meg-
bízta Carlo Chiesat és Duane Rosengardot
a történelmi háttér felderítésével. Csak
mellékesen említve, négyéves kutatásuk
alatt rengeteg új dokumentumra és infor-
mációra bukkantak – mint például
Stradivari hagyatéki nyilatkozata, amely-
bôl fény derül a család tagjai között uralko-
dó viszonyokra is. A Stradivari végrendelet
már megjelent olasz és angol nyelven.

A kutatások eredményeit nem volt egy-
szerû feladat elegáns és praktikus formába
önteni. Nem csoda, hogy a kiállítás után
pontosan négy évre volt szükség a teljes
befejezésig.

Ez év októberében, a Cremonában ren-
dezett Mondo Musica kereskedelmi kiállí-
táson lehetett elôször megtekinteni a
könyv elsô kötetének elsô példányát.
Majd november 16-án Londonban hivata-
losan is bemutatták a könyvet. A könyv
gyönyörû, ára a magyar kereseti viszo-
nyokhoz képest sajnos nagyon borsos
(£400 = ~ 140 000,– Ft), olcsó viszont a
„de lux” kiadáshoz képest, ami általában a
könyvkiadási ár kétszerese szokott lenni.

Az új kutatások ugyan megdöntötték a
legendát, amely szerint Guarneri del
Gesú annak idején börtönben ült volna
(ellenkezôleg, Cremona tiszteletben álló
polgára volt), 300 év elteltével azonban
most e könyv írói és szerkesztôi rabul ej-
tették ezt a bámulatos tehetséget, és a rá-
ció eszközével szétfoszlatva az életét
övezô legendákat, bezárták a kétkötetes
könyv mûszaki rajzai, szigorúan ellenôr-
zött adatai közé.

Ifj. Semmelweis Tibor


