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A vonós hongszerek okusztikÓjÓnok
fizikoi és technikoi problémÓi

Mindcn 7enés7' aki vonós bang_
szeren jítsziI(' ismeri azokat a ne-
hézségeket' amelyek a h gszerével
kapcsolaLban fcIlóphcll)ck' E7cn
problémákat á következók szerint
csoportosíthátjük: idószakosak és
állandóak' A rczonanciáYal áIlnak
összcfüggósben vagy hangzási
problémák, Ícpcdések. végül a lak-
kozásból cÍcdó kÍÍosodások' A
szcÍző lemond a hibák ilycn iÍányú
csopoÍtositísáról, s kizáÍóIag c leg_
fontosabb minóséget kírosíló körül_
Ínényekkel foglalkozik

Az időjárással össze_
függő rezonancia

problémák
A zenészek iudjík. hogy a vonós

hangsz€r hagjl nem mindig cseng
egytormán jól. A hegedűsÓk gyak_
Ían löbb ha!s7cí is magukka1 visz
nck a koncertre és a7 clóádás
m€gkezdósc elő(t kö7vctlcn döntlk
el, hogy az adott esetben melyiken
fognak játslalli' A húÍos hangszcÍck
,'szeszólyciÍól" a s7cÍ7ó rÓs7lcIes
beszámolóf publikílt (1. 2. 1) Igy
mlndenckclóll il Icvegó ncdvcssóg_
tartalmá az, amely.r húrok feszes_
ségét ós czáltnl a llangs7cÍ hang
7ásít befol]'ásolj.l

EzZcl a tómÍYál kapcsola10san
éÍdekes feitegetéseket publikáli a
szlízad defekín von Roussel (3 ).
olyan kísérleteket ír le. melyeket
egy tengeri utivás sorín különböző
idójáÍási viszonyok közÓtt végez-
lek. laktozott hangszerektel.

Az idójárísi viszonyok a vonós
hangszerek háthpjínál okoztak je_

lentős alákváltozís1, a gyantízoLL
fedólap ugyánis lény€g€sen keve_
sebb nedvessógct vcs7 iel' A hrng-
szeÍeknól a fcdólapoL ugyanis az
időjíÍási viszonyok ncm nagyon bc_

folyásoljí*' A hátlap azonban a lak-
kozatlan belsórósz miatt a levegó
nedvességtaJlalm jhoz igazodik' és
clfívolodik a húrtól'

A csellókná] a kísérleL€k sorÍn .t
húTtávolságbxn cseienként 10 mm_
es elLéÍé5 is előfordu]t.

Az cmlíetl lsmeretekkel magya
rázható. bogy 1é]en l száJaz, jobbá-
Ía központi fútéses helyiségekbcn a
hángszcÍck 1'edőlapja összehűzódik
és ezáltal a fogó]ap kölclcbb keÍül
x húrokhoz és egy magasabb híd
szükséges. míg nyáron a mi égnaj'
hti viszonyaink kölöLt a helylségek
és a szabad tér 1eveg6jének ncdves_
ségtartelma mcgcgyezik' és ez az
érték többnyjJe magasabb' miIt té_

leu
Vcgyűnk nóhány olyan kérdést,

anrclyckcl mrga von Roussel mcg
válaszolatlanul hagyo1L Amcnnyi-
bcn a hátlap a nedvesség felvólcl
miatt eldeformá]ódik' á lclkct job-
ban nyomja a boríLíshoz ós czáltrl
a hangszcÍ feszúlhégi állapota ós
szabályozása többé kevésbé meg-
válfozik' Fordított csctbcn. Yagyis
ncdvcssóg leádásní1 (szíraz köÍ
nyezelbcn) ncÍr ílI fenn l] lélek túl'
feszÍettsége. A nedvességfelvélel
miatti bltás még crósÓdik, mivel
mlga a fedólíp is, báÍ csckólyebb
mórtókbcn. de hasonlóJn viselkc
dlk' és ekÓzben ellentéies iÍánybin
ível' mcÍl a fedólapm a nedvesség-
fclvótcI igcn csak batással van-

A kéÍdés a kövelkezó| milycn
}atással Yan cz a teszülLségvá]tozís
a hangszer halrgzásíJ.' vagyis mi
ly€n mértékú a fesZüllsógYíltozás'
A hcgcdúkószítő mesterek úgy Yó-
lik, hogy egy olyan hangszeÍcn,
amclycn a lclkeÍ és a hid t. vala'
mint a húrszögcl már egysz€r opti_
málisan heíllították. nem kellenc a

kés6hhickben utáníá1lítani. mert
e7íItal Íovábbi javulás úgysem éÍ
hetó el' Hogyen lchctséges ez, ha
az idójáÍási h'!ásoka a bcállításe
megváltozit? A leYcgő nedvesség'
tcrhlma mellelt milyen hatást gya'
koÍolnak póldíul a légnyomás és a
hómérsék]cl' Hogyan reagáI egy
lakkozaLlan hangszert Milyen gyo.'
srlr ves7i fcl és ad]a ]e a ncdvessé_
get a hátlap ós a fedólap fájl' és
hogyan Yíllozik ezíltal a fcszültsé-
gi állapot és a hangzás? Tulajdon-
kóppen milyen idójíÍós változísnál
kell íllíÍanunk a hidat és a lelkcl?

A zenószL mindezek a kérdések
érdcklik. és küldnösen á szólisLít'
aki íllandóan .lrra törckszik, hogy
hangszcÍóből optimáljs hangzást
hozzon ki' Az iIycn és ehhez hason-
Ió kérdések mcgválaszolásához nem
csrlk iz idójárásl viszonyokat ke]l
egyérielműcn meghatírozni' hanem
a snjítos hangzásból crcdő mélési
eredménycket is figyclcmbe kell
vonni Ez ulóbbj a vonós hangsze_
reknól csak indiÍckt módon jclcnL'
kezik

A míI publikált és folyamatban
lóvó kísérletek á következókrc cn-
gcdnek kÖvelkezLcLniI a nem lakko'
zott volrós hmgszeÍek nem függnck
áz idójáÍós változásai1ó]' Lakkozís
sal mír megváltozik a feszültségi
állapot és ezáltal változnak a Íezo-
nancia viszonyai is Ez a válLozás
a páÍrtartalmat tigyelembe vóve
erósödhet, példáUl, ha a szírazság
miltl a levegó nedvességta.tclma
jelcn1ós mértékben megváltozik A
lak]iozolL hangszerek mcgváltoztal
jík sajítos fcs7ültségi á]lapotukat
és ezíltal a hangzísuklt is az idó_
járási vÍltozásoknak megfe]c|óen
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Ez termószeiesen éÍjnli a hangzás
Íninősógót is (megcscndülés' a lcl-
hlngok tarlománya)

A cseLlóníl példíul a buller re'
zonátor mcgvá1toztatja a hangzást
oly módon' hogy a farkashang az
idójáJástól fürgőcn hol eróscbben'
h()1 pedig !yengébben ószlelhetó'
Azok a hangszcrck, melyeknck bel-
sejé! impregnálíssal vódik a ned-
vcsségiől' sokkll kevésbé óÍZéke-
nyck aZ ldőjírás változásaira' Mint
jsmeretes' a lelkc1 a durva hangzás
kiküszöbijlése érdekóbcn nem cÍö'
szakosan. bancm csak enyhc feszí'
téssel kell n háLlap és a iedőlap
közé beszorítani. Mivel cZ a fe'
s/ültség a feszüItsógj íllapottal. va_

gyis a felvclt nedvessóg vá]tozÍsá
va1 jelclrlós mértékbclr módosul' a
levegő nedvcsségiartalma befolyá'
so]jll a hangképzést Hc nagyon sZí
rlz ]evcgóben törtóllik á hangkóp-
Zós, Nkkof a h0lrg r húrok c]rnozdu_
lása miatt clvcszhet El]c ben ha á

lelket túl mrgas nedYcssógtartalom
mal á]]ítjík bc, akkoÍ késóbb meg-
nó a feszűlLség és l hlrlrgzás kárt
szenved. E7órt javflsolt n hlllEolást
kö7cpes nedvessógLaÍta]omnáI (50
ó0 %) clvégezni'

Egy állítható híd csak a7t teszi
lehetóvé. hogy a hangszeÍen Yaló-
jítszíst a mrndenkori jdójáJási ílla'
pothoz igaZí{suk A fcsZüItségi
ílllpolol azonbxn a híd állításával
aligha bofolyíso]juk'

A lcgújabb kísóÍlcLek. mclycket
egy cscllón végezlck. rzt igllzoljík'
hogy az id6járÍs válLozísaivrl
összefÍjggó problémÍkat kiküszó'
bölhetjük' ha a hangszerl l)eln ]ek-
kozzuk, vagy móg jobb. ha a bang-
szer belscjót inpregní1juk. Nevcs
hcgedűkészílók vallják, hogy míÍ
stradivaÍi is esetelrkónt impregnílta
hlngs7crei belsejó1' Más hegcdijké-
szító mcsteÍ€li úgy vólik. hogy a
vonós haÍlgs7eÍek€t nem s7abad bc

lÜ]ról impregníllni, bíÍ ennek e7 el-
jÍrásnak semm;lycn hátrányá! nem

tudjík nlegncvczni Ezért ajál]latos
rógcbbi hangszcÍckct is ily módon
kezelnr, ha cscllegesen valamilyen
javíús mialt úgyis lelnyltjÍk ókef.
l{lr ezíltal hang7ísi kÍlrosodás iépnc
fel' amcly nem valószínlj. e71 cgy
speciális Í€zgéscsilllrpító módsz€r_
rcl (vED) kompcnzálni lchcl

Az értékcs hJngszereknél !ínla-
tos aZ olyln jclclrtós jlvítísokat kÓ_

vetóen. minl póldáu1 e lcst felnyi-

Íása, vagy a basszus hrnggeÍendá
felújítása. egy vED keze]óst alkal-
mazni' anclyet a szabádalmi idő le_

jíÍtr után minden hegedúkószító
saját m^ga ls elvégczhet A hcgedií'
készítóknck azonban mindcnképpen
iigyelnlök kell arr.l, hogy nagyobb
javításokníl és halrgolási munkík_
nál figyeljcnek a levcgó nedvcsSég-
i3rt'lmíÍa. és czeket a munkáka(
lchcLóleg mcgfeleló idóJárísi vlszo_
nyok között végezzék

A bórnéÍséklet hatásN elhanya_
golható' Egy mlgasabb hómérséklct
lcgfeljebb a nedYcsség felvé(elét
!yoÍsítja' A juharlíból és lÚcienyó_
ból készítcLt vonós hangszcrcknél,
valamint a7oknál. me]yek be1scje
nem impregnáIt, a nedvesség felvó-
tele köÍÜibelÜl 1 2 órÍt Ycsz igény_
bc a telícttség állapotÍtnck €]éíé'
séhe7 Ellenbcn J nedvesség lexdása
1 2 napot vcsz igénybc'

Néhíny zenész e hangszcrót úgy
pÍóbá]ja védeni á kiszÍradástól'
hogy a7L lehcLóleg állandó jelleggel
m|rgas ncdvességlarLalmú helyen
rartjr Ez azonban nem mindig ja
vasolt' hiszen sok olyan hangszcÍ
van' ame|y éppen a szár^z helyen
tóÍtónó tírolÍsának köszÖnheLi kiví_
ló hangzásít. Ezcnkívüi cgy egy
idószakos ncdve5sé gleadás hozz.ájá'
rulhal egy biZonyt lan feszüllsógi
á]lapot kialaku1ísához.

Általános rezonancia
prob1émák

A zenószek íl talábín ludják'
hogy új hangszcrcknek nem mindi!
optimális a hanglásuk. A megcsen
dülés nómi kívánlljvalót hagy nlaga
után, D hangzás nem igazán kcl]e_

mes' a telhangok laftomínya nem
kjclégító. s a hangcrő sem mcgfele'
1ó' Amennyiben a Íógj h ngs7or€k_

nél czeket a biányosságokal ncm'
illctve csak részbcn észle]jük. ez
xnnak köszönhet(j, hogy a tÖbb óYes

haslnálat során teÍmószetes úton
megszűnt a káros Íezgés'

Egy mesleÍséges VED e]jÍrással
vógÍehajtotl rezgéscsillapítás lzon_
ban sokkal hamarabbi ercdméüy!
hoz. hiszen ez cgy nlgyon hntékony
módszer' Természelcscn ezl a mód_

szerL a Íégebbi halrgszercknél is ór'
demes hcsználni' különösen na
gyobb javítísi ÍlUnkákat követóen
A Íczgéscsillapítísi eljárís mintegy
20 éYc ismerL' (Irodalmi lllató 5
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1ó)' Mindoddig Yódet! szabadalm
€ljárós vo]t ldőkö7ben a szabadc
lom vódethégo idejo lejáJl. így e'

mír mindenk1nek Ícndelkezésér(
áll. Eddlg ezt az eljárást kb' tízezc
eselbcn a1k0lmazták hangszerekcll
Az eljjÍás egy r€zgési rends7el sa

Játos íeszüllségi s7inLjének nagysí
ga és fctső csillapító tényezójénel
Összefüggósén DlapDl N^gyeÍejÍ
rezgósckkel cgy re7gési rcndszc
sajákx tcszültsó8ei csökkenthetók
Ugyancsak csljkken a hrngs7eÍbel
a Lompító tényc7ő. A siker ragyo
góan Icmérhctó azokon a hangszc
Íekcn' amelyeket így kczeitek
Amennyiben cgy bi7onyos idő aIal

lovábbi cslll píLíS a rezgéseLct ille
lócl] nem óÍhetó el, úgy a megví
lasztott lÍckvencián kell válto7Latni
Ha cgy me!hatáÍozott relgés felrn
tarláSíhoZ a kczelés kezdetón ]

]vattos clreÍgiáÍa van sZükség. ez

végóÍe 2 weI!Ía csökken, ós ezí]La
a rczgés'csajkkenós 33,3 % os E1

móleti]cg ez azl jelenti' hogy a k€

ze]ós ütáu aZ érinlctL h ng kijítszá
sához z credeti energia láfordítá
mil]dÖsszc 2/]'írá volt slükség' r
valóságban czonban x kczelés
hJngszer hcllgerejct nem eIósíl
llv.n melItLben. inkább r h.rng m

nőSégi jcvulása észlelhctó. EZ az ál
líÍás rnlndenckeló11 a fclhan
tartomínyokra igaz' példíül 300
Hz nól' Brlunschwejgban a Zene'
kuszLik0i laboÍatóriumban Yégze
kísé.lctckné] a vED módszcres k.
Zelésének elcdménycként á felhaÍ
gokníl háromszoros nyomást mél
tek' A zenósz érzókelheli a felhan!
taÍtomány növekcdését. czen kívi
kónnyebb a hrngszcÍ megsZólaltáta
sa és móg sok egyéb' A mó]yeb
hangok markánsabban. jobbán k
jönnek ós 1hangszer maga kőn]
ny€bbcn kezelhctó és kiegyensúlyc
zolt bb

A vonós hangs7ereknól gyakor
pÍoh]émr 11 kicgyensUlyozxllrnsJt
Ez inrrirr ielcrl hogy egYcq hcr
gok könnycn. szépcn. erótel]esc
iáts7hatók, rníg mísok kissé re7(

nálnak és lompán hangzanak. A zt
nész ilyen esctekben úgy orvoso
hntja ezt a p.oblémát, hogy kÜlöI
bajzó fDjtájú ós minóségű húrokl
hasznól' Amcnnyibcn a problémá1

már leírt VED eIjárássá] szeretnén
elhaJítllni, ligy ajínlatos olyln fÍel
venciáklt hcsznílnr' aÍnclyeknól
hangszer hjányosságokat mulat' ,



íclhangok aktíval ós élénkck lesz_
nck, és ncm kell eróltetni őkct' Je_
lentós problémát okoz a kezdó ta_
nulóknál az. ha gyengóbb miDősógij
hangs7eÍt adlra} a kezükbc. meri ez
cgy idó uLán a sikerélmény clmará_
dása miátt a tanulókaÍ arra ösztajké_
1i. hogy zcnei tanD]rnányaikal fc1_
adják' Másrószt sok olyan kivíló
zenészl ismerünk. akik már filri'lon
titűnő hangszeÍen llnulhatt*' ós ez
a zenel pí]yájukol] gyo.s elómcne_
telL c.edményezett

Pcrsze aL új' olcsó hangszeÍck
között is Yannak nagyon jók A vÍ_
lasztásunkat ne a lrangszer kjnó7ete
haLáÍozza Íneg, vlgy csupín cgyc!
len Íapaszla]t zcnész javaslata, merl
ha egy VED lie7c1óssel l mcgszó_
lnltaLást ós a han97ás minősógót op_
timalizá1ni 1chet, és s7ükség e5cLón
egy szakenrbcr a hangszcrt lóI bc
hangoljlt. míris .rdottak az ideális
elófcltételck egy sikcÍcs zeüctanu'
láshoz. kÖltségkíÍnó]ó módon.

A híd és a lélck megfclcl6 beál'
lítísíval r hangszer messzcmenően
mcg tud fclclni a ve1c szembcn Lá'
masztoit clvírásoknak' A zcnósznek
az Ún' emelóslllbÍly miaLt Yílaszfa
nia kel1, hogy a kÖnnycbb megszó
]a11.tást ós a finomabb hangokat
vá]asztja e cly hangs7cÍcn. avagy
egy szólóllIlngszcÍ sejítossjgiinxk
mcgfelelóon az erótcljesebh llrng_
zás és megszólaltil|ís a domináló.
AZ ulóbbi csctben a lélck és híd 1á'
volsága kisebb, mint aZ clsóbelr
NoÍmílis bcállítísnál e7 a tívolság
a lélek átméÍó.jóvel egyezó'

Egy hangszer mcgví5írIásíníl
nem lehcl a közvcllcn kipróbá1dsbí)l
m€ss7cmenő következLeLóseket lc
Yonni. Vannak olyan hangszereli,
amelyck kÖzvclIen kőzelÍól n.rgyon
jól hangzanak. de ha lívolabbró1
hallgatjuk óket, akkor máJ vcs7íte_
nek hangzási minóségúkbi1l' Ez leg
inkíbb ebból cÍed. hogv llem meg
Icle1ó ltlhang spcklrummal Ícndel_
kcznek' A hangszcrt vísírolni ké_
s7ulií zenész vigyc magáYIl az
egyik kollégájít. s hal1!ássa meg a
han gszer kipÍóbíláSít lívolabbról
is Az ijsszehNonlítrís miaLt ajÍn]a_
tos trbb han gszeÍ kipróbá1ása.
Hangsúlyozni kcll azonban. hogy
egy VED €ljjTással csi]pán fokoza
tos javulás valrhaLó' yagyls cgy ol_
csóbb gyári hangs7erból ncm
egyszeÍű mesteÍhangszert vaÍázsol_
nj' A liülönbség egy gyárilag clóál_

lílott és egy mesteÍ íltíl kószített
hangszer közö(l abban áll' hogy ez
Utóbbinál D hí1l.p és a fcdólap
Összcillesztése sajálos ikusztikci
szempontok figye1embc vételével
történik Egy gyáÍilag clóállíto(t
hángszernél ez csak véletlenúl lajÍ'
ténhcl meg PeÍsze clólordul. hogy
nagyon olcsó hangszeÍcknek is ki'
váló a hangzásuk Ig z, csak rjtkl
esctekben. Egyébkónt egy idótólló
megítélést cs.t egy hosszabb Játé-
kidót, vagy egy VED kezelést kö'
vetően ludunk megíIlapítani'

Túlrezonálás és
farkashangok

Elsősorban e cs€llisLák ÍnIji1ko7_
n.rk a farkashrlng (bu]leÍ) pÍoblema_
tikáva1. amennyiben érLókcs. dfíg.
hangs7cren jÍtszrnak. Ez a hang
ncm mís. minL cgy kÖrű]íhátaLl.n
zöÍcj. példíul az F' fisz' Vlgy G
D húron' Régebbi irodajmakban eZt
a hangol úgy jellenreztét, hogy ez
egy túlrezonálís, de lcrmészetescn
ez ncm fedi . tcljcs vllóságot

Minfegy 12 évvel eze]ótt wenf_
ried Güth' a stuLtgarti Egyetem F]_
zikai Tanszékének profcsszora rá_
jótt üra. hogy a ferkashlng (buIlel)
nem nás, mint eg} LelLós rezoníln_
cla' El Í körülírhataLllln hangma'
g.lssjg akkor keletkezik, h.l az ún
bu]ler ÍclonÍtor bu]leí frekvencián
egy adotL hlngot fe]erósí(, majd a
kövctkezó pillanctban negsZúntct
A felcrósŐdés és megs7untetés kö
zÖtti gyo.s változís egy mély. új
zörejL hall.rt

1979 ben SLrassbourghar), a he-
gcdűkészílók konferenclíján Güth
nyjlvÍnossígra hozta felfcdczósót.
ós enól a bulle]Tól e]óadásL is t.lr_
tott Bcszámolt arról, hogy a bu]leÍ
Íczonítor a cscIló bassZüs hangge_
rendíján a fedóhp F tartományállat
állandó része'

A szerző nríÍ akkoÍibaü megálIn'
píotla és publikálLe, hogy a bullcr-
rezonítor l hangszeÍ mís része is
]ehet. póldául ll fogólap. vag]' a húÍ'
tartó. ós kifejles2teLt cgy olyan
módszert. amellycI a bu]leÍ Íc7oná
tor fcIismerhetó ós mérsékelhcLó
Milcl í szabDda]mi védettség 1cjáÍt.
a kijze]jövóben a módszcr Íészletel_
Íól is b€szímo1hatunk.

A farkashrl]g mcgs7üntetéséÍc.
vagy legalábbis á mérsék1ósére ko'
rábban cgy kis síÍgaÍóZ súlyt hasz_

náltá}, amclyct a megfelelő hú..a,
csel]óknjl a D-húrra csípt€ttek
GüLh bes7ámo]ója sze.int ezátal a

buI]er csak részlcgcscn jelentkezik.
Ezcnkívül ez ilz ún. bullerfogó slj-
nos az cgósz hangszer fr€kvencia_
t.rtomínyában' a fclhcngokat is
beleértve egy visszafogásL cÍcdmó_
nycz, ami érinti az egész hangzísl.
EzéÍt eZ a bullcrfogó nem isazán
jaYasolt.

Gülh kifejlcsztctt cgy optimílis
bLlllercsÓkkentót' amelyet a bullcr
rczonlitoÍníl be]ülról a hrngszcrÍc
rLjgzítenek' így c2 kívÚlről nem js

látható Ezállal szóp sikcÍcket éÍtek
el.

A s7.cÍló a7'I is rnegáll pította'
hogy.t bu]1er€k mindcn vollós
hllngszernél e]őfoÍdu11latllak' bclc_
óÍLYe a hegedűket is Igy pé]díUl
annak a strldivari hegedűnek,
rmclycll a Bécsi Fitharmónikusok
egyik mestere ']átszolL. szintón Yolt
fxrkashrngja'amclyet s7e17óí]tal
kitcjlcs7lctt módszer bevetésével
mcgszúll1cttck' A legmeelepóbb
bul1er jelenség az vo1L' DmikoÍ cgy
nl]gyl)ógő csigáján LalálLnk faÍk.sre_
zonáLoÍt' Ennek megszüntetése kü_
lönlcges eset volt

A szerző eddi8 100 h0ngszcÍcn
alkIllmazt.l sikeresen l móds7eÍél'
N'linden eseLbcn a bu1lcr megszün'
tetését egy Íczgós csökkentési eljí_
Íás cló7te meg Ez utóbbi nrgyban
ho,,íjírul a buller megszüntctósó
nck sikcÍóhez A fltrkaShangok
megszÚntetésének réSzleÍciról sZóIó
p!b1ikáció clókészítése már folya'

További problémák
A Íezoná1ási problémák kikúszö_

bÖlh€tók beálIíLássnI, húrcserével.
vagy egy Íc7góscsóktentési eljárás_
sal' vannak azonbln olyan probló
mík. cfirclyck a hangszer elkészí_
tési módjáÍa vc7cLherók vissza Pél_
díul, ha nem meglt]€ló a húÍszög'
vagy ll hítlap és a ltdőlap ncm jól
van óss7cillesztve. Ezek€t á hibákat
cSNk jcIcntós bcavalkozÍsokkai or_
vosolhaLjuk, ami pedig nem biztos.
hogy megéfl Ezck a hibák ugyan a
hangzísbIln jelentkeznek. de nehe'
zen m.lgy.trízhátók.

ElófoÍdult mír hliÍ nem Ílt.iÍ_
llos' hogy éÍékes hangszel is m!_
gas frckYcncián olyan felhangot
adolt ki. ame]y inkább zör€jnek ne'
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vezhetó' Az i]yen jel]egű hibík a
hangsZcI ópí(ésérc vezethetók
vissza' ós aIighn oÍvosolhatók'

Ezenkívül befolyásolhntja fl jáLó
kot, ba a hangszcÍ nyrka Lúl vastag.
vagy a húrok nagyon kajzcl. i]]clYc
túl távol vann|i a lbgólapoll- Hr túl
alacsonyan vannak, attor nyl*orgó
hang kclcLkczhct A különbözó
fíekvenciákon észlelbető zörejek.
nyjkorgások ttjbbnyire lzt jelzk,
bogy a hangszeren szabxd részek
vannak. A nágybógónél póldá ul
ilyen az á jelenség. amikoÍ a balr-
gok lúlzoLtan clnyújLva hallhatók' A
vonós hangszcÍckcn váló rcpcdó
sekíól egy kúlöl] fejezcLbel] sZómo_
lUnk be' ám€ly egyébként kúlÓn_
bözó zöÍejck kóplódésóL vá ltlra tj a

ki.

Repedések, rések
képzódése

Néhány szóL kc1l cjtenÜnk a

bangszeÍeken képzódó repedések_
ról, alnelyckct lchelólcg igyckcz
zűnk elkerülni A vonós hangsze_
reknél vannák kÜlönösen veslólyez
tetett réSzek' Ilycnek póldául a fc
dólapon a basszus han ggcÍcnd a

kÖÍnyéke' a lélek hátlappal és ltdó_
1Nppal órinLkezó Íészc. lz áltartó és
a percmÍószck A sjma hítlapú
nagybőgőkné] könnyen a]atu1nck ki
Ícpcdések a tímaszték szilárdsága
miatt.

Ha eltekinIÚnk az crószakos kül'
só beavaLkozísokLóI- rkkor clmolrd-
hatjuk' hogy az olyal] hangszeÍe'
ken' amelyckcn rcnds7crcscn jáLs7a
nak' csak rilkán' ilIcLvc egyíIt.lán
nem llakl]lna]. k1 ÍepedéSek. Ez az-
z'l mrgyarí7hetó hogy a termé'
szeLes vjb.áció cZ cscLlcgcs kórnyc
zeLl kíÍosíó tónyczókcL clhárÍja'

A szerzó sok o]yan esetról Íud'
amelyek sorín tÖké]etes h.n g5zele_
ken hosszabb LáÍolás utálr rcpcdósok
kelelkezlek A IÓÍÍénet mindenki
számára ismerós| a zenész hosszú
rlkoLói pályát maga mógóLt hagyva'
elhalálozik A család clcinle ncm
tud megválni az éÍlékcs han8szeÍ_
t6] Túl sok a hozzá fűzódó kedves
emlók' Télen-nyáron a hangszeÍl
ugyanazon a helyen tartják. Télen
cz ogy szárlz, ktjzponti fűtéses szo_
ba, nyáron pedig az évszek idójÍrás
ví1toZásai éÍzókelhclók aZ öÍökös
sZellő7fetések miili

Egy éÍtókcs hln gszeÍt rend_
szcÍint egy sZakembeÍn€k. illetve
cgy zcnósznck adnak el Ez a hilng_
szcÍ azonban eÍ€deti hangzását csak
úgy nyeri vissza, ha éYeken keÍesz
tÜl ÍcndszcÍesen játszanak rJLjta' il_
letve egy vED eljárást alkaImaz'
nak. A jó bangszcrekol] íllandóan
jjLszani kell. Ha nem akatják eladnj
óket. akkor h07zóéTtó, tchclséges,
zenét tanUló hallgatóknat ke]l köl_
csönÖzni csak így órizhetik meg
e.edeti hangzásukat' Elófordulhal'
hogy hosszabb ideig nem vcszik
kézbo q hángszert és mégsem kelcl
keznok Íajtr repedések, lzonben aZ
adoLt környezetükból kirigadva Ílás
k1ímaviszonyok kaj7ötL és7]elhef ó a

hangzís uk károsodísi Ha cgy
hangszert hosszabb idóre fó1.ctct'
tünk. mindenkóppen 

''jánlatos 
egy

rovid cÍótcljcs rezgési kezelést el-
vógcznünk a sajátos feszültségek
csokkentésc érdckében a Íezgés_
csökkentési eljáJást kÖYelóen

A repedések különbözóképpen
befolyásoljík a hángzást Ez clsó-
soÍb.n n nagyobb Íepedéseke érYé_
nyes. Ha csak iinom hasadíS ész'
]elhctó a hangszeren és ez a hang
Zjsb.n ncm okoz víltozíst. ncrn
szükséges a javí(ís Ugyanis n jaYí
LássIll a hclyi ícsziiltségi viszonyo_
kat megYá1to7!rthatJuk' Nlgyobb
jaYítísi Ínunkáknál majdnem min'
dig számílhatunk a hangzís rom1í
síÍa, amely kiküszöbölhc(ó a tolya'
matos h^sználafial' vaBy pedig egy
Íezgéscsókkentési eljírással

Vannák olyon hcgcdúkószíLók,
akik iga7i mcsterek. s képesek tá'
longó réseket javítással észtevó1lc
nül €ltünletni Az esclck lijbbsógó
bcn a hangszcÍeket a javíúskor fe]
kcll nyilnj, dc e]ófoldu], külÖnÖsen
Íógi hangszcÍcklrél, hogy a repedé-
seket alálétekke] ]át]ák cl' Jó szak-
emberek ezt úgy végzik el. hogy r
hangszer akus7Likaj hatását nem ká_
Íosítják A útongó rések Összehúzá'
sa nem igazín szcrencsós, mivel a
hángszer ezt köYctóon megvá1toz_
lcLjr N bangzását.

A basszus hcnggercnd. fclÚjítí-
sínál órdcmcs még viltamiJe odaii_
gyelni' Ez egy olyan Jellegí javítÍS,
cmely lényegesen új, sajítos tc
szti]tségi állxpotokat ví1L ki A szer_
zó s7ímos olyalr régi hangszerró]
tud, amely asszimetrikus fedólapjc
ellenéle csodÍllr1osao szó1'

BcsZámol azon ban sok olyan
eseLról ls. amikor a basszus hang-
gcÍcnda felújítása utáll kivá]ó. régi.
óÍtókes hangszcÍcknél a h.]ngzás
Iom1ásíról panszkodtak. Ezért ni11'
dcnké|pen ljínlaLos a vísíIlások-
nál inkább egy olyan hangszert
el6nybcn Íészesíteni, nncIynek fer
de 

^ 
hídja, mjnt cgy olyat' amel}cn

fel keiI újítáni a basszus halrggeren-
dát Ez minden vonós hangszerre
jga7. c hegediítől ,l nagybőgólg

A szer7ó arÍa is rámutat' hogy a

basszus hanggeÍ€nda fe]újítísából
sZíÍlnazó hangZási hiba orvosolhaLó
egy VED kc7clóssel. A szeÍzó ma'
ga 500 ilycn csetet felsoíoll. ame-

lyck mjndegyikénél a vonós hrng'
szeÍek ese!óbcn jelentós hangZási
javulíslóÍlck ol' Eiófordulha! az is.
hogy olyan sajítos lcs7ültségL á1ll-
potok kelelkeznek, amclyek tovább
ra is hangzísi 7avaÍokal eredmó
nyc7nck- Ilyen ildódhaL kÚlönleges
idójí.ísi vjs70nyok között' Bizo'
nyos esctckben ezéÍt ajánlatos x
Íezgési kczclés megismóllóse'

zírszóként meg kcll cmlítenünk,
hogy egy vonós hangszer halrgzjsá_
nál mindenkj s7ámíra mís és Írás
az ideílis Vógül is mindcn zcnei
mi]toj speciílis jÍlókot és híngszcrL
igónycl'

FELHASZNÁLT RoDALON,4

1. GeÍhard A v. neumont ,.Új
kut0lási eÍedményck az időjá.ísi Yi
slonyok hrtísíról, sDjátos feszÜlÍ'
sógi dllapotra és cl]nek csökken
tésórc |r vonós hangszcreknél'' Meg
jelcnl. Instrumenlenbaü Internltio
nal

2. GcÍhárd A' v ReUmonL: .'van-
nak e s7cs7ólyeik a vonóshangsze-
rcknek? MegjclcnL: Das Orchcster
1981/4. 321 oldai

3. Andrc Roussel:,.Alapismere_
teti e hegcdűÍó] és a hegcdűkészí-
lósről'' Megjclcn1: MusikinslÍument
Kiadó. FranktuÍt/Main 1973'

4' GeÍhard A v' Reumont| ''A
levegó ncdvcsségtJrtalma megvál-
tozlaljN a húros hangszeÍek feszülL'
ségi állrpotát" Megjclenf: Musik
Inlcrnrtional 1981/5. 43i. oldel.

5' Emil wciss / GerheÍd A' v.
ReuÍnont; ,'12 évcs tapaSztalfll a
hangszcrck r€zgéscsillapítísílran"
(vED eljárís) Megje]enL' Das oÍ-
chc\lcr 1989/12 ll89 oldal.
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6 Gerhard von Rcumontt ,,A
nagybőgó, m jnt mostohagyerek"
(vED cljárás) Megjelent: Das or_
cbester 1980/6. '199 oldál'

7. GerhaÍd von Reumont| ''Hogyan javíiható a hangzás?'' (VED
eljárás) Mcgjclcnl: Das Musikinsl
rument 1978/4. 1044. oldal.

8. ',Beszámoló egy nágybógón
végzetL akus7likai vizsgílatokról."
Ncm pub]ikált.

9. ',A vonós hangs7erek farkas-
hangja és ennek kikÚszöbölósc"'
MegjelenLt Inslrumentenbau Inter-
national 1979112. 778 old l

10. GeÍhüd A' Y' Reumonl: '.A
hangzás Javítása vonós hangszcrc
ken rezgéscsökkcnLósscl-'' NÍegje_
lent: Dls Musikinstrument, 1978/5
815/6 old.rl

It. Gerhard A Y. Rcumontl

''RczgóscsöklienLés a volrós hrng_
sTereken." Megjelcntr Mcgjclcnl:
InstÍUmentenbi]u InteÍnalional
i978/4.360. oldal

12 ,,A hegedúkészítók eüÍópal
parlamentjc stlrssboUrgban Ülése_
zelt Mcgjclcnl: Das Musikinstru-
ment 1978/7 1040-43. oldal.

13 GeÍhffd A' v Rcurtlont: .Je_
lenlós hangzásjaYítás rezeéscsök_
kentésscl a vonós hnngszereken '
Mogjclcnl: Das orchesteÍ 1978/9'
653 656 oldal

1,t otLó ccÍigk / Gerhard von
Rcumont: .'Két év talirsz{alat a vo'
nós hangsz€reken Yóg7c1L rczgés_
csökkentésről. " MegjclcnLI Das
Orchesrer 1980/4 295 299. oldrl.

15. HoÍsl GÍüncr{ / Gerh.lrd A
v' ReDmonl: ,'Rczgéscsökkentés n
vonós hangszerek tökélelesítósérc "
Megjelelrt: Ins(ÍUmenten|riu Inter_
naLional 1980/7

16. Johan Georg Pfeiffer: .,A
szó]rsln vonós hangszerének nem
ke1l feltóLlcniil drágánlk lennie.''
Megjclcnl: Augsburg.

(DAS ORCHESTER)

A Frankfurt/Main i Nemzetlözi Zenei VásáÍon a Boosey és Hirwkcs
csoport káprázatos újdonságokat mutátoLlbe. AZ angol Besson cég a 600
as hangszermodelleket sok érdekességgcl szeÍel{e fel. Buffet CÍlmpon
Franciaországbí' ,,Green Line" modellekke] a7t dcmonslrálta' hogyan hoZ
ható összhangba cgy kömyeze(baÍíL tc.mék é5 egy kivÍló anyagminóség.
A k]alinéton és oboán végzett váIÍozlalások még inkább alkalmazkodn|t
a zcnószck clváÍás'ihoz' A nómcL rü. schÍeiber és Fixi cóg kóÍüyezetbarílti
megfontoliísból máÍ cs.t ezüstözött mechanikával kínílja klaÍlnéljait, la
got|ait és oboáit Buffet crampon a ''Grocll Linc" szériával a hanlszcÍ-
készílós új koÍszrkáL nyilotta mcg. A professz'onális oboa modellek,
valamint az Rc ós R l3-as k]aÍinólok 95 7o ban külÓnlegesen sajLolt gre-
nadilla faháncsból és 5 7, ban kalbonszílakból készijlnck Az így készű]t
hrngszcÍck nem válLozlaLJík íl]agukat hőmérsékleti változísoknál sem. és
rbszolút Ícpcdósá]lóIlk. Ennck aZ clkészítési metódusnak a7 clőnye' hogy
a grcnadiIla ta fcIhasználísával valószínűsödik a termék nagyobb eladh.l-
fósága' Az eddigi hangsz€rkészítésnél ezlaZ a1aponyagot mindiJssze 20 %

os árányban hasznílták Ráadásu] ez egy igcn fol]tos lépés l köÍnyc-
lclYódclcm irál]yáblrn' A hangszcrck kikjlesztését és lcsltclósél olyan el-
ismcTt s7akcmbcÍck Yógeztók' min! Jacques L ncelot. Michacl AÍrigon és
J' M Volto' E7ck a kiváló zcnószck álIíLjík. hogy a hrngs7crckkel szemben
támasztott minóségi kövcLelmények a legkényesebb i!ónycket is kielégítik'

Buffet crampon megújítoita x B 12, E 10 és E ll es klarinélokal. A
B12-cs modcllnól a tcst '.Grcna 2000'' ból készűl Ez a lalLós lnyag
hosszú élettariamo! ígér és a felÍi]ete a grcnadillá fához basonló A újonn|n
kialakíott nűNnyag ujjÍaÍ(ó kénycjlncs jítszísi Iehetósógct biztosít. Egy
speclális furaln.]k köszönhefujen ez a modell szóp, kic8yensúlyozolt hang-
zású. Az E 10 és E 11 es kla-rinét modellek i lcgtinonrlbb grenadiur lábót
készülnek, s olyan furllttal rendclke7nck, mil]f a profi hangszeÍck Ezeket
,r hangszereket teljes egészében ezilsLözött nrechanikával készítjk' Bulf€t
€hh€z egy új bevonatot haszníl, amely n.gyobb sűrúség€t eredménycl

A köÍnyczetvédc]mj s7cmpon1ok a screiber céglról rnjndig dominínslk
vollak cgy idcjc ezonb.n clt móg inkább szem e1ótt larlják számos tu-
domínyból meÍílvc a w schreiber ós Fiai cég már csak ezüstij7ijlt kivl_
lclben készíLi klaÍinótjait, oboíil ós tagottjlir. A cég nagyon komoly,rn
veszi a ktjrnyezet kímélését. Ezt lgazolja 07 a tóny is' hogy iL gyáíís soÍín
lelhrlsznált vi7et olyan minósógűrc tisZLíLjík' bogy az ivóvíZkénl fclhrsz-
nálhJló A Schreiber cég azonban nem cs k a köÍnyczelvédelemre lektct
nagy }angsúlyt, hanem a hangszerek fejlcs7tósórc is sokat áldoz. Legutóbb
olyan f3gottot fejlesztett ki' amely a scrdüIó Liatalok szímíra kjlúnóen
használható. Eddig ugyanis nem létezett álmcncL a gyeÍmek és felnótl slá-
mán kószÜlt fagoll kozÓtt' A schrcibcr cég vezető mérnÖkc zscniális öl-
1c(cl íllL cló e gycÍmckck s7áÍrára készült fJLgolt méretól ncnr vá]loztatta
meg, csak felnőtt€knek készű1ó l)illentyűzetlcl lálta cl' Ez lelt az 5013 mo
dcl]' Ennck Dz aZ clónyc. ho8y nem csak a gyerekkorbóI krnőlt fiataIok
számára idcílis. hanom a kis kc7ű l'clnőltet is kltűnóen hasznílhDÜát'

Az angol Bcsson cég sem maÍad Ic J trancia és német hangszcÍgyáJ-
Lók(ól. ugyanis áIllndó kltpcsolaLoL Iarl fenn zenészekkel. zencpcdagógu-
sokkal és egyesületektel. Ez az együIlműködós eÍcdményezie a ó00 Js
hangszermodell tovíbbfejlesztését. Az eziistóZÖtt kivitelí 610 es Bcsson
lrombit. Íozsd.mcntcs acól biIlcntyű7ctű és egyéb víltoztalások is vannak
Ínjta' E me]lclL a há gszer ]],68,,Mcdium Lafge'' fuÍátolklrpotL A gyír1ó
szcrin1 á7 újonl]an kifcjlesztctt fúvóka könnyebbé teszi r rncgszólaliatÍst
és kilűnó hNngzással öIvendezleti meg használójí1 Al ugyancs k ezusLij
zöl1 639 es háJsonálak 12.7 mm es fur.ta Yall' A hmgszer belsejóL aÍ-
genLínnal készílili' Egy speciíIis polírozÍsi tcchnjkálrak köszönhetó. hogy
ez a harson gáran!ált n könnyen kczclhcLó- A Besson márka c7 alkalom'
mal is clsó oszÍályú hanglíst és optllní]is kézt.rtíst kínál rz adott írka
(cgóriában.

(DAS ORCHESTER)
Dl. Polg,ÍÍ!né

Cál Ágnes Íofdítása

Dr' PolgórJné
GáI Ágnes Íoldítása
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