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Főiskola docense, 1976 óta a zeneakusztika területén va}

8eZ kutatásokat.Az utóbbi időben a vonókra és a vonós
hangszerekre fordított nagyobb fi gyelmet.

Ez a visszatekintés a múltba bemutntja a hegedúvorró
mozgalmas történetét. Hosszú az rlt a ]ni szemLukben rö'
vidnek és otrombárrak tűnő korábbi vonótíptlstól, a hosz-
szú és kecses modern vonóig. (1' ábra)' A fejlődés állomí-
sait olyan ismert hegedúsök nevei jelZik mint ArtZ.lll8ello
Corelli és Giuseppe Tartini. A mai vonó megteren]tóje a

francia Frangois Tourte (1744-183_5), persze nem lrcgedűs
volt, hanem egy tehetsé8es vonókészítő, akit tÍllzás l1élkiiI
a vonó sztradivárijának nevezhetünk' Napjainkbarr - több
mint 150 éWeI halála után - vonói kerescLtebbek, nli|)t va-
laha, de egy átlagos fizetésrf muzsikus sZámíra elérhctetle-
nek' Vonóinak ára nemzetközi áIverésekerl meglraladja a

40 000 nárkát. (2' ábra)'

2 ábrn

Tourte hosszú konkáv formájú vonója meredt'k csúcsá'
val riapjainkig változatlatrul fentularad|, és semmi nem
utal új konstrukcia)kra. Tourte a ircgedÚr'oníl lrosszát
74-75 cm're álIította be, legjobb anyagnak a brazíliai pllcr-
nambukíát találta. Így a teljes vonÓ kb' 60 g sÍrlyÍr' Pher-
nambuk-nak egy brazíliában honos fnjtát a ctrilandirra ec-
hinat-át nevezik. 

^ 
több mint 20 guilandina fajtiiból csak

aZ eclrinata aIkalIlas elsőosztályÍr vonók készítésért'
A phertlallbucl< llevet egy észak-brazíliai kikajtóvárosról
kapta' Mé8 jóVaI Tourte ideje előtt kiilönböZő iíkat im-
portáltak Dél-Amerikábót Európába, és szövr'tl-estésrc
használták azokat' lly módon került ez az egzotiktts fa a

vonókészítő kezébe'
Tourte-t a vonói mcllett nindiisszc cgy virlarli órdckel-

te, llevezetesell tlaponta kisétállni a Szajtrálroz és baIlt
fogni eb(:dre' Egyesek azt állítják arrallnbéta volt, cle t'z' va-
lószínúleg csak rosszindulatú merrdemorrcla

Vitathatatlan víszont aZ a télry, hosy voDóiI régi vonó-
készítő hagyomány szerint nem látta cl pccséttcl vagy
névjeggyel. Egy Tourte pecsét a vonaln egy('rtelmű bi-
zonyítéka annak, hogy egy lramisítvánnya[ állunk szem'
ben. Tourte édesapja vorróiba a ToLlRTE L. pecsétel Litö ttc
bele.
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A vonó tulajdorrságai
A hegedűsök egyetértenilátszarrak abban a kérdésberr,

hogy egy vonó mirróségét clsősorban két aspektusbóLle'
het megítéllri' 

^z 
egyik a kezelhetőség (lrúrváltásoknái,

vagy gyors voniisclknál IDint spiccato ) és a másil< a hang-
minőség.

Az első kategória - kezelhetősé8 - te[mésZetesen sta|i-
kai tulajdonsá8októl íLigg, pl' a súlypont elhclyezkcdése a
hÍlzás sebessége, a pálca rLtgalmassága, arni egységnyi erii
alatti meglrajlásbalr mérhe tó, illetve aclbatíl meg. ilyen ntó-
rések se8ít$a]gével egyes dlrlbokat ki lehet válasZtal]i, de a

mirrőségi vontik kajzti YálasztiishoZ eIlIlyi inlorrnáció ter-
mészetescn nenl elegeIldő'

A második katcgória - lratlgrnirrőség - sokkal csclciálat-
ba ejtőbb, de rögtön aZ elejélr le kell szilgr:zrli, hogy egy
amatőr nem ércz tragy különbséget, ha ttgylnrzon hegc-
dl:ít két klllönbajző vonílval szólaltatja me8' \ hiYa1ásos
zenész számlira az'onbatl cz|'k a különbségek dijn Lóek ie-
hetlrek cgy voll(i kiválasztlisliníl.

A vonórrak ir lratlgminőségrc gyakorolt hatását Iné!l cd-
dig llem Vizsg.ilták, cle kéL lchetőség van. Egyrészről l plil-
cn rezgései, tneIyek a votrószííIóll kcÍesztiil a lrrtlra hitvJ
bcíolyásolják a vottó t1s a hÍrr kapcsolatát, másrészróL
Ll8yanezelr rezgésel< a hirrrn gyakorolt nyoIlís eríísségé-
ben periódikrrs vál[ozatokaI lroztlak létrc, ezekról a k(:só-

bit'kbeIr lcsz Inég sZó. Mi]rd a két eseLbcn íi:rrn áll az a tórry,

hogy a r'orró tLLIaj(lollsígait kiZárcillg a pícában kell kcres-
ni, lt vonó újrnszőrözésc - szakszerÍtcn clr'égezvc - itt'llt
yáItoZtat tuliljd()llságain'

Alapvctóelr c kói l(ale18ótiát a nlérct ('s t ugalmas:llig vo
tlritl r 'tló t losz t'is'' it 'l t'il , 'zz't rr r''g' l_pp.''r l'Z( Il ( s)' \ ol ll l

trrlaj<lonságairlak r(lszlctes leírása ilyt'n i:rtékekből inrJrtl-

hatrra ki. EIrnck e]lenét'e sok n-tiltclc n morl<l cllcrrt cgy ii-vcn
raszlctcs !círísllal<, már cslk azét L is, IJ]eít ezek az it tíkL'li
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nehezcn rnérhetőek, elsősorbarr azért, rnCrt jelentr]sLlk yir_

l(rjábarr rlern Íellrasználható Egy hasonló példasport csz-
köZökreI E8y teoiszezőnek nem segít, ha k|llönlrtjZő t1lők
súlyeIosztísi és rugalmassá8i rutajdonságairól gonrlolko'
dik' Inkább az íogja fogja érdekelni, hogy miIyen scJlcssé-
get adjon l lab<lárrak. Erlnél r'alamivel t-gyszerűbll ,,f<l-
gyasZtó-tanácsadás" - anri a kipróbílíst sosenl lrelycLtesíti
- a súly, a llossz és a kemérrység megadása' Ezek clr'ben
ugyanazok a tulajdotrságok, amelyekeL olykor a vol1óknál
is megadnak. A gyakorIatban viszolrt komoly szakéftók
számáIa ezek aZ adatok szinte értéktclenek' Döntő a
kipróbálás, atlinek az időtartanla sZintélr változhaL a Iré-
hány vonóIr(rzástól akár a lretekig tartó hasZnálati8 is'

Mivcl a a rugalmasság és a súIyelosztás az anyac Lttlaj'
donslígaitól függerlek, túlzottan jólliszcnrű lenne egy jót
s ikeriilt darabot olya n értékek alapjárl l('írl] i, Íl'l ill t 11 \'as lag-
ság, tehlit aZ áL!I\éÍő változásai a \'olra] teljes jlossziÍtr ke_
resztiil AZ ilyen Íhjta leíráso k azzal a c(l lal kés ztiltck, lrogy
mesten'onók utáDZásílt tcgyék Ielretővé'

Valószínűleg az ismeIt írilncia hegedűkészítő JCalr-l}ab_
tiste Vuillaunre (1798,1875) volt, aki a Tourte \'()narkirr
nasy Pontossá8Bal mérte le. Az így nycrt infclrrnációkat
azzal t szárr<lékkal érték€lte ki, hogy tallil cgy szabíl1't a
vonó legoptimálisabb 1ormájának a kialakítására' A [l-
anyag tulajdonságai azonbarr darnbrr_il_darabra olyarlrryira
külörrb()zőe k, Iiogy az esély egy j<1 k(lPiáÍa - miltcnriltikai
szemsz(i8ből rrézve - igerl csekély.

Ennek ellenére vatlltak olyan érezhető ós rlérlrctó ttrlnj-
donságok - hangmngasság, ([rekvencia), lrajlítísi cllcrlál-
lás - arlelyek rlÓntó<'k, lra tapasztalt r'onókészítő clleníírzi
a munkákat. ItL keLI nlcgemlíterli, lrogy az atlyagvlilasztiis
ilyerr vorrók esetében, llagiycltr szigorút' 3o0 kivágott ll)tllr-
ka<larabból, '10o értékclhctő varr csak, és ebbííl is 1 r'acv 2
igazárr jól sikerirlt darab lesz.

Á Tourte 1í'lc volrólbrma Ielre t kcre k vagy n}'olcszi)8ű'
A kiíp.'rrráI egyelrl€test'n yastag, polrtosall9 nlnl átmlitójii'
Kb' 1] crn-rc il káPától (a csúcs iriírlyíban Vuillnrttnc sze_
Iint a Tourtc \'()lla) íbrm.ija egy lo8aritnlikus 1tllll(ciót kö'
vt:t), ahol -5 mrl_re bczárólag elvékonvo<lik'

Ez a kccsr:s kotrstrukció sajtlos tragyclIl érzékerly' lrt íg
('8y hcgedű a st rülésfokozatclt figyelrllcrr kívűl hagyr.a
sZilrte milldig jaVítlrnt(l, méglrozzá sikcrcsesttt, u!]y;ltlczI
egy töriitt vott<jrril llcttl ntindig lctret cltnotrdltli

Á vorró rezgései
A Vonó t'8y('n lctes nlozuása (a szórön található 8yiln (iizo tt
IésZel< kajzajtt kial.1kLllt r(1s('k által) rezgésl>e hozza a lrúrt'
Igy tcrmasZCLcs, hQgy a vonó is rczcctti ki'z<l. Ezel< a rezcé-
sck viszcrnylag erősck és k(ilrl]yt]ll érzakcllrctőek, a ktrrdés
csak az, hogy a játékos érzi-e ezckct' A nagyobb r'otrós
Irarlgszereknól kétsésteleniil eZ az eset álL fajlrn, rz etnbcr
tapilrtiisórzéke az ujjvégckcrl, - allol l lcgérzékcrrycbll -
200-300 Hz-ie terjed

Egy bógős a nélylrúrokclrr való lbrtissimo jíték kclzbcrl
c8y ttlcatllyi 1cllrangot nagyorr köntrycrjén észlcI- Á hegc_
dűsilk ugyarrilycrr kÖrrnycdétr észlclnck rczg('sCkcI a
C-húrolr \'a[ó játszás közbcIr, a votló rczgést' cgy nlcllék-
hatás, arni elsósorban nem a hang létrehozás.ibarr játszik
szerePet, hanem inkább a zerrész és a hangszer krjzti kap-
csolatot scgíti elő'

Egy miisik' sclkk al jelel1tősebb t)éldaI a balk('z kapcsola_
ta a rezgíí húrrll a [ogólapon, alrol a rez8a'sek jó\'al nrc8lla-
ladjík a vorró rezgéseit' A ti]pirsztalL vollós mtlzsikUs szii_
mára Óriísi scgíts('get jelelrtelrek a lrúr és a voIró rczgései'
1995 DacUtlirrax

AZ ilyellfajta érZéke[és Iragyon íontos olyall esctekbc!r,
amikor a saját hangszer hangja elvész más zenekari hlll6'
szercsoportok hangjában' A 6vakorlatban l<(ilöIlrjserr a

csellistáknak és a bőgősökrrek fontos eZ a hirtiis' i,ii.,'ci r
hangszert Viszolrylag távol tartják maglrktól'

Ez az ('rzékenv kapcsolít a Vo nóVaI és a Irúrokka] '..álaszt
ad arra a kérdésre, ho8y miért kölrllyebb egv hegedűsnr:lr
a vonó lrangmilőségét játék kozben me8ítélnie lIint e1')'
lrailgatórrak' Tudltosan vagy ttrdat alatt a játékos ío l)'ilÍr]] -

tosan korrigálja a játékát, llogy lrangja [aItalma5 és .len!ló
legyen' Ez az igazodás, az éppen aktuális votróhoz töllb, t
árul cl atrtlak lnil)őségéről, mint a külső m€glllilgalii:r'

Á hagyomárryos hangszerek (pl' IregedCt, trombiLa, zo n_
gola, stb') a ját('k [olyamán legtöbbszöI olyatl eriís<'n rc-
zegrrek, hogy ir muzsikus érzékelni tudja' Valriszírrűi:g
ezek a rezgések hlngsúlyozzák a kapcsolatot zeDész t1s

hallsszer kózajtt ,,él a hntlgszer". Napjairrkban, irlil<or
hangot rezgő tlec]lalrikrts alkatlészek n('lkül is claí l.ilti
állítani, li'lmeri]l3 kérdés, lrogyha a ré3ies hatl8sZ'.rr.Zgé-
sek ilycn fontossak, akkor nenr kellele-e az elei<rior:lirs
hirngszcrekkel együtt lrasZIralllli őkct'

Vorróvczetés
E8y lrcgedaitalluló évci voncigyakorlatokkal r'altlail ir'-

le' Sok isrnert tn ú íoglalkozik kizárólag a jobb l<(lz ll;rszrr ii.
latával. Több alapszabílyt is, lelekteLtck és a vonás!-i('m(.K-
kel az egyikbcn részleteserr lbglalkoznak' Bizonyi'ira czck
közül a tirnLrllnár-rycrk kr)zül rlélrárry tragyoir értíkes, en-
lrek ellenéÍe érdekes nit'gÍigyelni, mit teszrrek a lrcgc<líi_
stik a gyakorlltbln' Igazi képct csak akkQI kaptLnk, ltit
netlzerkilzi híríi hcgcdíísajk fclvételeit na]Zztik I)]cg l]b'
ből arra a köycLkt'ztetésre jutrrrrk, hog-v ('gyes l]cac/ !aisall(,
alrnak ellt'l}ótC, lrogy krirlölröscn j(ll jlitszarrak, al.;1lr eti1
5Zabiilyokat fi gyellnctr kívtil lragyrrak'

Lcgirrkribb xzL i\z ,,,\rinyszaLiilyt" szegik nrcg, lror,,y ri

vonó t nlirlclig a lábLlal plirlrrtzanlosan kcll hÚzni' l\ r,'ot-'lii '
lajták közr'etltln nlérése lótlyeeesetr többt't tlárrrl a trcgtl-
díis Lt'vékcrlység(:ről. A rlrérlrcLő pirrarrréterek ki]:,Lll ll li

roni a lcg[ontosaL:b:
l 

^ 
\,ona) sebesség<:

2 /\ \','ni, ny,,m,is,r .r t.rl ilkoz.'si Iorrton
3 A vol1ó lrelyzet (csÍrcs, kápa)
Egy ilyerr IDegligyclés ki]zilerr ki<lerül, lrogy l iegci1y-

szcrűbb vonások llagyotl sok éldekcs illforlrriici/'t ii''l.l
nlaztlilk, anli viszclnt játiktlsorrkérlt vállozri Egv-LéL De
(aché VoIlás aZ tir(-s (] llúÍolr (3' Ábra) l(iilötlbirZ(j (:l tiii.._
k|r nl|rr,rl \liIlL.rz l.itlrr',1.' r,'11u Ligy rr)oznS,r r 'r, . L . r

kápa köza)tt, hogy ncn lraszlllílja ki az.'gés,] h()sszt /\ s'-'
bcssé6i vis zonylag lillarl<ló, 20-30 cnr/sec, a váltars(]i(í)1l l(Í-
vtil mikor il játékcJs [ilgyorsítja a \'onó|, va[(jsZÍllúi.q
azért, lrogy a ltartgcrkat jobbaIr elvílassza egytnístrii Á vo-
nó tlyonása a lrúrra általíbillr 1 N (N-Ncwton: k]) 0' l li!])'
Iigv állandó volrónyomiíst taltanj nem cgyszerű 1l'larl:ii.

Ávorrólogás, aIlli a kÖzépsÓ-lr üvelykujj teDgci),érc ('P i!i
és l körÍil mozog, a votrót egy egykirrú enli'lővé alakitja
Így a r'onó húrra hat(l tlyonliisa l kíplálroz kiizclcrlr't: nő.
Egy fölft'le nyorn.]rs esctébc11 a lregedűsDck a mLLtata)LLjjá!l
kercsztul rá kell lrelyezrrie karjának a sÍrlyít a r'rlrrórlt, és
czt a kiipa 1clé lolyarrrltasotr csöI<kentcrrje kcll az iill,rlirlr]l
nyomás elérése érdt-kéberr' A ltápa közclében, a s(rl-vL ir l<is

súly €l]elrsÚllyozza' TeImészetesen ez a leírás e8ys]zcríisí
tctt, n]indössze aZ állandó súIy tartásínak nehézségíL pr(l-
bálja (:rzékeltetrri'

Egy következő nelréZsa]g, a káPánál sokkal körrrlycb
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iátszatri, mivel ez esetben aZ erőkar rövidebb' A csúLcsnál

i( ifejezetten kényelmetlen 1 N fölötti súllyal játszani, nl íg a

kápánál ez nem okoz nehézséget, akár 5-6 N kifejtése sem.
Ekkora nyomás e8yébként egyáLtalál1 nem szükségcs'

Mint már említettük, az egyik ,,aranyszabály", lrogy a

vonót mindig a lábbaI párhuzamosan kell húzni, ez a gya-

korlatban azonbatr csak ritkán figyelhető meg' Errnek a je-

lenségnek több oka is Yan, egyÍésZtfizikai (a kar termósze-
tes körmozgása), másrészt pediB akusztikai'

Egy lefcle vorrás kclzben kitaÍtott hallB esetébelr a csúcs

felé lmladva távotodni kelt a tábtól, hogy a pri:selt hangot
elkerüljük' Fölfele vonás esetében, ugyanez a mcclraniz_

mus fordítva m(rködik, teliát a láb lelé kaiZelítjilk a vonót'

6 ENnsAB

Ennek a mozgásnak aza avol]Ó
nem párhuzamosan fut a l hezellb
von ásra bemu titunk egy c amely-
nél a hegedűs a vonó sebességét crescendonál növeli, a

|ábhoz való távolsá8ot pedig csökkenti, trgyatrez fordítva
tórténik a dimirruen<-[onál' Egy síorzato már szinte virtuóz
elvárásokat tánlaszt a vonókezeléssel szemben. (4' Ábra)
AZ indító akcentus nagy nyomással, a lábhoz közel és

nagy sebességgel indul, ezt rö8tön a han8 kitar[ott résZe

követi, jóval kisebb sebességgel a kéztől távolabb' Á sebes-

ség kúlönbsége a kezdő gyors és súlyos rész, valamitrt az

aZL követő lassabb, tartott rész között lényeges kb' tize-
érheti
m/sec
c alatt
t fogy

eI a vonó.
A példák mutatják, lrogy egyszerűrrek ttlinő vonások

igen jó vonókezelést követelnek, és a nehcz'r:bb vonások,
már biZtosan meghaladják egy kezdő képcsségeit'

Coda
Összefoglalvir azt mondlra(juk, ho8y a vonó |átszólag

egyszerűnek tíilrő Íelépítésc ellenére egy kiíejezetten el-

més esZköz e8y harrgszer mcgsz<'llaltatásíra' A titok lra8y
r(lsze abbatr álL, hogy a vonó r_rgyanúgy mitlt a }rege<lű az

emberhez iLleszkcdik. A \'ollót tigyeselr lrasZnálva, az ösz'
szes Iétez'ő lrallgszÍl)t el lelret érni' 500 év lrasználal után

semmilyen jel nem utal, a vollós l]ansszcrek eltiinésére,
sem a zetlészek, senl a hallgatóság oldaláról. Ez bizorryírék
a formálhatóságra, aniért, az új harrgz-ásvilágokban is

lrasználható mlrad t, mint aho8y aZ emberi hallgvétel is lo-
lyamatosan víltozik.

Anders AshenJblt
DAs ORcHEsTDR l0/1995.

1995. november 1"étr eltiint a Zetleakadéniáról egy
Turcsák hege<lú. Kü[önös ismertetőjele:2 címke egy-

másrlr Íirgasz|yil. A Ielső címkérr Turcsák Tibor Gábo r 1989

op.12' íelirat ]átható' A mcBtaláló nagas ju|alom ellené_

betr jelentkezzcn a k(lvetkező teleÍbnsZámon| 115-'L575

vagy a MÁV Zt'nckar számÍrtr: 138 4085, 138-2664.

Helyesbités
Előző, szeptemberi szárnunk 2' és 3' oldalán található

cik ker ,,Menektilési útvolalak" címmel a Muzsika című ib_

lyóiratból vettilk át, a cikk írója Feuer Múrin'

A hibáért elnézést kértink.

ldb 43-íN mcsterbrácsa (11 éves) eladó'
Irárryár: 250 000 Iit'Telefon: 166-8709
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