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Az 1700-as évek körül új hangtechnikai
felfedezés ragyogta be a zene horizontját
a hangszerépítés területén: az egyszerû
nádnyelv. Eleinte csak néhány kulturális
központban, mint például a bécsi császári
udvarban, a drezdai hercegi kápolnában,
Darmstadtban , néhány ausztriai kolostor-
ban, a frank államokban és a Rajna vidé-
kén ismertek szélesebb körben az új hang-
zásvilágot. Olyan zeneszerzôk, mint
Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich
Händel, Christoph Graupner és Antonio
Vivaldi használták az új hangszert a
legkülönfélébb új kompozícióikban. Arról
azonban még szó sem volt, hogy széle-
sebb, polgári körökben, vagy akár a zene-
mûkiadásban megjelent volna ez az új-
donság. 

A több mint négyszáz ismert kotta,
amelyben chalumeau használatára törté-
nik utalás, az a kevés klarinétszólam,
amely 1750 körül megjelent, nem annyira
a kisebb létszámú kamaraegyüttesek re-
pertoárjában, mint inkább a dúsan hang-
szerelt misék és oratóriumok partitúráiból
maradt ránk. Ezekben a chalumeau leg-
gyakrabban a legbensôségesebb áriák kí-
séretében kapott feladatot, mert egyetlen
kortárs hangszer sem volt képes ilyen ár-
nyalt hang- és dinamikai színek kifejezé-
sére. A nagyobb tutti szólamokhoz túl fi-
nom és könnyed volt a hangja. Ezekben
aztán az erôsebb klarinétot alkalmazták,
amelynek neve a „clarino” szó átvételébôl
keletkezett, mivel olyan csillogó és erôs
hangon tudott megszólalni, ami a trom-
bitához tette nagyon hasonlatossá.

Minden kétséget kizáróan a chalumaeu
olyan szóló- és triószonátákban szerepelt,
amilyeket például Christoph Garupner is
írt Darmstadtban. A kereskedelmi forga-
lom számára dolgozó zenemûipar azon-
ban nem vett tudomást errôl a hangszer-
rôl, ezért nem is lett volna értelme, hogy a
címlapokon határozottan megkülönböz-
tessék a chalumeau és klarinét elnevezést.
Ezért aztán nem is lépte túl ez a két instru-
mentum az udvari és egyházi zene hatá-
rait, ami egyben arra is magyarázatot ad,
miért nem született e két hangszerre
egyetlen tanulódarab sem egészen 1800-
ig. De ha mégis megszólaltak polgári kö-

rökben, biztos, hogy egy hivatásos „ven-
dégmûvész” játszott rajtuk, sosem kerül-
tek mûkedvelôk kezébe, s így szinte nem
is volt szükség a szólamok írásbeli rög-
zítésére. 

Minden hangzásbeli és játéktípusbeli
különbözôségük, valamint egymás elôfu-
táraiként illetve utódjaiként történô
meghatározása ellenére a két hangszert –
feladataik szerint – mint párhuzamosan
létezôket érdemes bemutatni, s legfon-
tosabb közös vonásuk, hogy szimpla nád-
dal készítik ôket.

A barokk klarinétszerû 
hangszerek építési módja

A 18. század elsô évtizedében épített kla-
rinét leggyakrabban három részbôl állt.
Egy felsô rész a fúvókával, a középrész a
fogólyukakkal és egy kónikus hangtölcsér
mint alsó rész. A középrészt két fejhang-
billentyûvel látták el. Ezek azon hangok
létrehozását szolgálták, amelyek az alsó
regiszter üresfogása (g’) és az egy duode-
cimával feljebb funkcionáló átfújóre-
giszter (c’’) lévô telt fogás között hiá-
nyoznak. Az alsó billentyû hangot adott –
mint átfújóbillentyû. Ezek a csökevényes
elemek mind a mai napig megmaradtak a
klarinét építési és játékgyakorlatában.

A többnyire ugyancsak háromrészes
chalumeau külsôleg egy blockflöteláb-
hoz hasonlítható tölcsérben különbözik a
klarinéttól, amely cilinderesen kialakí-
tott. A chalumeau mindkét, a fejrészen
található fejhangbillentyûje más felada-
tot lát el. A hüvelykujjbillentyû nagy
hanglyuka sem átmérôjét, sem elhelye-
zését tekintve nem átfújásra képzett – a
felsô billentyûvel átlósan szemben he-
lyezkedik el. Ha figyelembe vesszük a
chalumeau undecimányi hangterjedelmû
irodalmát, a megmaradt hangszerekben
ez mint egy építéstechnikai következ-
mény található. A chalumeaut f vagy c
alaphangokkal építették.

Építéstörténelem
A chalumeaukat és klarinétokat a 18. szá-
zad elején elsôsorban Nürnbergben épí-
tették. A Denner család mûhelyébôl ma-
radtak ránk e tényt igazoló megrendelések

és számlák. Hogy a chalumeau és klarinét
„feltalálása” Jacob Denner édesapjának,
Johann Christoph Dennernek tulajdonít-
ható-e, ahogy ezt mindmáig számon tar-
tották, teljességgel bizonytalan. Az errôl
szóló történelmi forrás, a nürnbergi
Johann Gabriel Doppelmayer mindössze
egyetlen híradásban tudósít az eseményrôl
1730-ban, és ez teljességgel megcáfolható.

Ugyanígy a chalumeau a szakcikkek-
ben mind a mai napig emlegetett elôfutár
szerepe nem tartható, de azért mindkét
hangszerfajtát, úgy a klarinétot mint a
chalumeaut eljuttatták J. B. F. C. Majerhez,
aki az ô Museum Musicumában ki is állí-
totta ôket. Külön helyet kaptak: a chalu-
meau a fuvolafélék, a klarinét pedig a
trombiták között. A hangszereknek meg-
felelô eredeti irodalom is felbukkan
ugyanebben az idôben.

A barokk klarinét
A Clarinette elnevezés minden kétséget
kizáróan a Clarinoból származik, amely
kifejezéssel a barokk partitúrákban a ma-
gas trombitaszólamokat jelölték. „Amíg a
trombitatölcsér túl magasan akar megszó-
lalni, addig a klarinét olyan kellemes
puhán…”Johann Cristoph Weigel e le-
írása a „Musikalisches Teatrum (=Zenés
színház)” címû képsorozatában egyike a
korai klarinét legismertebb forrásainak,
ami G. B. Viviani egy 1698-ban keletke-
zett, 18. század eleji kétbillentyûs klari-
nétra írt szonátája alapján fogalmazódott
meg. A mûvet eredetileg C-trombitára
szánta szerzôje. Ez az idézet azonban
csak egy elsô utalás a klarinét használatá-
ra ebben a darabban.

A hangzásbeli rokonság a barokk kla-
rinét és különösen a magas fekvésû, Cla-
rinonak nevezett trombita között, egyér-
telmûen hallható és az adott fafúvós
hangszer „Clarinetto” elnevezése ezek
után magától értôdônek tekinthetô. Nem
utolsósorban J. G. Walther tett errôl a
hangképrôl megállapítást 1732-ben meg-
jelent lexikonjában: „…távolról egy
trombita csaknem ugyanígy cseng…”.
Amilyen mélységig volt képes behatolni a
korai, kétbillentyûs klarinét a trombiták
„köreibe”, annál inkább vehette át sze-

A chalumeau és a korai kétbillentyûs klarinét



47XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

H A N G S Z E R V I L Á G

repét is. Ha nyomon követjük Weigel
fenti érvelését, kiderül, hogy számos,
technikai szempontból kockázatos trom-
bitaszólam vált biztonságosabban játsz-
hatóvá, mivel kétbillentyûs klarinéton
szólaltatták meg, és így érthetôvé válik,
miért nem született saját irodalma ennek
az új hangszernek egészen 1730-ig. Azon
sincs mit csodálkozni, hogy a 18. század
elején megjelent, kevés számú eredeti
klarinétszólam kompozíciós technikáját
tekintve a megszólalásig hasonlított a
natúrtrombitára írt mûvekhez. Figyeljük
csak meg például Valentin Rathgeber
klarinétversenyét (1728), amely minden
további nélkül „Lituo”-t javasol alter-
natív hangszerként. Antonio Vivaldi
kettôsversenyei vagy a manchesteri
gyûjteményhez tartozó két kettôsverseny
mind írásmódjában, mind részleteiben
alig különböztethetô meg a trombitaszó-
lamtól.

A barokk klarinétot – ismét csak a ba-
rokk trombitához hasonlóan – többféle
hangolásban készítik. Még G. H. Backo-fen
minden elképzelhetô alaphangú klarinétra
írt klarinétiskoláját a 19. század elején.
Minél szorosabb kapcsolatba kerül az
ember a hangszerekkel, annál jobban
megérti ennek jelentôségét, mivel a folya-
matos, gyors játék igazán csak az alap-
hangnemben lehetséges, és ezért minden-
ki jobban szeret elôjegyzés nélküli
hangnemekben játszani. 

Nem kevésbé érdekes az a Georg
Philipp Telemanntól származó adat,
amely az 1719-ben keletkezett „Jesus wird
bald erscheinen” címû kantátában egy
hangszeres szóló elé „Cornettino vagy
Clarinetto” jelölést írt.

A chalumeau
Hitelt adva Georg Philipp Telemann saját
életrajzának, ô volt egyike az elsô muzsi-
kusoknak német nyelvterületen, aki is-
merte a chalumeaut és játszani is tudott
rajta. Hildesheint és az 1697-es évet je-
lölte meg, ahol és amikor kipróbálta a
hangszert. A számos szokványos clari-
nette- és cornettoszólam mellett Telemann
életmûvében nagyon sok koncert, kama-
razene és vokális kompozíció található,
amelyben chalumeaut ír elô a zeneszerzô.
A Harmonischer Gottesdienst címû mû-
vének elôszavában azt javasolja, hogy
akár hiányzó énekszólam helyettesítésére
is alkalmazható a chalumeau – íme egy
újabb javaslat a hangszerek egymás
közötti felcserélhetôségére. 

Georg Friedrich Händel clarinette-re és
chalumeau-ra egyaránt komponált. A
chalumeau, akárcsak a barokk klarinét,
két fejhangbillentyûvel rendelkezett és
egyidôben készítették a klarinéttal, mégis
jelentôsen gazdagabb repertoárral ren-
delkezett annál a 18. század elsô éveiben.
Több mint 300 mûben, többségében mis-
ékben, oratóriumokban, operákban és
kantátákban írta elô a hangszerelés a
chalumeau használatát. Legkevesebb
négy, de minden valószínûség szerint
ötféle hangolásban készítették (diszkant-
tól a basszus chalumeauig, de volt Basson
di Chalumeau is). A jellegét tekintve
többnyire meditatív chalumeau közelebb
áll a klasszicizmus és a romantika klar-
inétjához, mint a trombitaszerûen csillogó
barokk clarinette-hez.  

Zenemûvek
A ma ismert források tanúsága szerint az
elsô chalumeau/clarinette névre hallgató
hangszerek a 18. század elején tûntek fel
a mûzenében. Elsôsorban a több szólam-
ban épített chalumeau-ról beszélhetünk,
amelyet elôbb Bécsben, a császári udvar-
ban, nem sokkal késôbb pedig a drezdai
és darmsadti udvari kápolnákban fogad-
tak kitörô lelkesedéssel. 

A diszkantchalumeau
J. J. Fux, a Bononcini-fivérek, az udvari
theorba-mûvész Conti és mások számos
olyan kompozíciója található ma Bécsben,
amelyeket chalumeaura írtak. Az újonnan
létrehozott hangszer, amelynek hangfek-
vését alapvetôen nem bizonyos hangok
révén határozták meg, a leírt f’ alaphang-
gal rendelkezett. Ez egy, általunk mint
diszkantchalumeauként besorolt, mintegy
25 cm hosszú hangszernek felelt meg. Az
elnevezés Johann Friedrich Bernhard Cas-
par Majer zeneteoretikus szóhasználatából
ismert, aki a chalumeau-családot mint
diszkant-, alt-, tenor- és basszushangsze-
rek együttesét írja le 1732-ben keletkezett
Museum Musicum címû tanulmányában.
A diszkanthangszer hangterjedelme f’ és
b” közé esett, néha elérte a c’’’-t is.

A drezdai zenei emlékek között is van-
nak ilyen diszkanthangszerre komponált
darabok, például J. A.  Hasse, J. F. Fasch
és J. D. Zelenka munkásságából. Gottfried
Silbermann orgonaépítô egy Wilhelmi
úrtól idézett mondatában e zeneszerzôket
mint a drezdai zenekar virtuózait emle-
geti, akik csodálatosan tudtak ezen a
hangszeren játszani. 

Az alt-, tenor- 
és basszuschalumeau

Darmstadtban és Frankfurtban tevékeny-
kedett Christoph Graupner és Georg
Philipp Telemann: két olyan komponista,
akik a chalumeau alt- és tenor-, alkalman-
ként basszusváltozatát használták. Külö-
nösen Graupner alkalmazta szívesen
mintegy 80 kantátájában és számos hang-
szeres mûvében a chalumeaut. A címlap
hátoldalán lévô felirat alapján megál-
lapítható, hogy a bizonyos szólamot fa-
gottosok játszottak. Ô egyike azon kevés
zeneszerzôknek, akik a hangszer basszus-
hangolású fajtájához fordultak, a chalu-
meau olyan méretéhez, amelybôl nem
maradt ránk eredeti építésû példány.

Basson di chalumeau
J. J. Fux és J. D. Zelenka kottáiban talál-
kozhatunk vele; minden valószínûség sze-
rint egy duplanádas hangszerrôl van szó,
nevezetesen egy dulciánról, amelynek
tölcsére egy cilindrikus furatokkal ellátott
blockflöteláb. Egy ilyen hangszert találtak
a salzburgi Carolino Augusteum Múzeum-
ban. Ez egy valódi 8-láb hangszer konti-
nuójátékra alkalmas tulajdonságokkal.

A barokk clarinette
A clarinette-re írt mûvek száma a korai 18.
században lényegesen csekélyebb, mint a
chalumeaura írottaké. Meglepô, ha meg-
gondoljuk, hogy mennyivel több clarinette
maradt meg, mint amennyi chalumeau.
Vivaldi, Rathgeber és – összehasonlítás-
képpen – késôbb Molter mûvei mellett alig
történik említés a hangszerrôl. A trombitát
helyettesítô szerepe lehet a magyarázata,
hogy 1740 körül olyan nagy létszámban
születtek ilyen klarinétok.

Christian Leitherer
A historikus klarinétjáték kevés európai sza-
kembereinek egyike. Pierre-André Taillardnál
szerzett képesítést a Schola Cantorum
Basiliensis-ben, ahol 1997-ben diplomázott.
Az erlangeni-nürnbergi egyetemen doktorált
zenetudományból és történelembôl. Diploma-
munkáját a klarinét korai történetérôl írta.
Munkásságának középpontjában a barokk
klarinét és a chalumeau áll. Gyakran tart
kurzusokat és szemináriumokat errôl a témá-
ról. Sok hazai és nemzetközi együttesben játszik
e hangszereken. 

A cikk a ’rohrblatt magazin 2003 januári
számában látott napvilágot. 
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