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pasztalat és viselkedés) valamint a környe-

zet közötti összefüggéseket kölcsönös rá-

hatások jellemzik.  Mai ismereteink szerint

a kölcsönös ráhatások a következôképpen

mennek végbe:

A környezetbôl érkezô információkhoz

testünk perifériáinak specializált sejtjei révén

jutunk. Így fogadjuk például a különbözô

frekvenciájú fényhullámokat, melyeket

meghatározott idegsejtek tulajdonságának és

agyunk képességeinek köszönhetôen, mint

színeket – piros, kék, zöld stb. – érzékelünk.

Felfogunk nyomáshullámokat és neuron-

jaink, agyunk képességeinek köszönhetôen,

szavakat vagy zenét hallunk. Levegô és víz

közvetítésével sokféle kémiai anyaggal kerü-

lünk érintkezésbe – idegrendszerünk ezeket

ízekre és szagokra fordítja le. Újabb kutatá-

sok kimutatták, hogy a színek, zajok, szagok

és ízek mentális konstrukciók, melyek az agy

szenzoriális feldolgozása által állnak elô.

Nem léteznek az agyunkon kívül.

Ezen kívül: a dallamot, amit hallunk, az

arcot, amit látunk, idegrendszerünk nem

mint egészet fogja fel. Az érzôsejtjeink a

dallam, az arc stb. részleteire magasan spe-

cializáltak. Az, hogy benyomásunk az

egészre vonatkozik – teljes dallamot hal-

lunk és a teljes arcot látjuk – agyunk ké-

pességeinek köszönhetô, mely a parallel

befutó jelzéseket alkotó módon állítja ösz-

sze egésszé.

Érzékelésünk tehát nem direkt regisztrá-

ciója a minket körülvevô világnak, ideg-

rendszerünk képességei által megszabott,

egyedi szabályok és korlátozások között

jön létre. Hozzá tartozik, hogy elvárásaink,

figyelmünk – hogy csak kettôt említsünk a

különbözô pszichológiai variánsok közül –

az idegrendszer behatároltsága mellett a

környezet rendelkezésre álló információi-

ból aktív kiválasztást tesz lehetôvé. 

Hogy ily módon kontaktust tarthassunk

a környezetünkkel, fejlett agyunkban pre-

cíz összeköttetések vannak az agysejtek

kötegei között.  Ez lehetôvé teszi, hogy az

érzékelt információk összefüggô aktivitás-

mintákra legyenek lefordítva, amelyek ér-

zékelésünknek, gondolkodásunknak, ér-

zelmeinknek és cselekvéseinknek bázisát

képezik. Az idegsejteknek ezek a precíz

egymás közti összeköttetései, kifinomult

és minden emberre nézve sajátos formája,

az újszülötteknél még nincs jelen. Szüle-

téskor az összeköttetési minták csak dur-

ván meghatározottak. Ahhoz, hogy ezek

kifinomultak és precízek legyenek, az em-

bernek érzékelési tapasztalatokra van

szüksége. Hallania, néznie, ízlelnie, sza-

golnia és tapintania kell, hogy agya pon-

tosságban és megbízhatóságban olyan cso-

dálatos mûvé váljék, mint amelynek birto-

kában mi felnôttek normális esetben va-

gyunk. Ez azt is jelenti, hogy a környezet-

bôl érkezô hatások agyunk finom struktú-

ráját megváltoztatják. Az ilyen változások

különösen erôsek és tartósak, ha ezek az

elsô életévekben következnek be; az agy

azonban ezt a tulajdonságát még felnôtt

korban sem veszíti el. Erre nézve az utób-

bi idôben olyan érdekes kutatások folytak

muzsikusokra vonatkozóan, amelyek meg-

mutatták, hogy a gyakorlás és a tapasztalat

a szomatoszenzorikus területeken struktu-

rális változásokat hoznak létre.

Ha a tapasztalatok hatása az élet kezde-

tétôl fogva ilyen jelentôs, érthetôvé válik,

hogy miért különbözik mindenki, még az

ikrek agya is. Ebbôl az következik, hogy

nincs a világon két olyan ember, aki a kör-

nyezetbôl érkezô jeleket azonos módon

dolgozná fel. Ezért indokolt a személyiség

Allport-féle meghatározása. Ezek szerint

az egyedi eltérések ellenére is beszélhetünk

tipikus muzsikus személyiség-jegyekrôl.

Ha a zenészeket és nem-zenészeket össze-

hasonlítjuk, akkor ezek a tipikus különb-

ségek idegi, hormonális és immun-rendsz-

eri szempontból is napvilágra kerülnek.

Ezekrôl fogunk a továbbiakban beszélni.

A muzsikusok és a nem
muzsikusok idegrendszerének

különbözôségei

Az információ-feldolgozásban a két agy-

féltekének különbözô feladatai vannak.

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a

jobb agyfélteke nagyobb mértékben vesz

rész a zene érzékelésében, míg a beszé-

danyag feldolgozásában a bal agyfélteke a

domináns. Elôször Bever és Chiarello

amerikai tudósoknak támadt 1974-ben az

az ötlete, hogy zenészeket és nem-

zenészeket elkülönítve vizsgáljanak. Ôk a

kísérleti személyek bal- illetve jobb fülébe

dallamokat juttattak. Azt várták, hogy

ezek az egészséges kísérleti személyek

olyan dallamokat fognak jobban felis-

merni, amelyeket a bal fülükkel hallottak

és amelyeket idegrendszerük tulajdonsá-

gainak megfelelôen túlnyomórészt a jobb

agyféltekében dolgoznak fel. Ez azonban

csak a nem-muzsikusoknál történt így. A

zenészek ezzel szemben olyan dallamokat

ismertek fel jobban, amelyeket elôzôleg a

jobb fülükkel (bal félteke) hallottak.

Pontosabb analízis megmutatta, hogy

zenészek és nem-zenészek a jobb agyfél-

teke teljesítményeinek tekintetében nem

különböznek, és hogy a baloldali relatív

teljesítménytöbblet a bal agyfélteke

különösen jó teljesítôképességére volt vis-

szavezethetô. Az is megmutatkozott, hogy

muzsikusok minden kognitív feladatot

nem tipikus feldolgozási mintával oldottak

meg. Ebbôl kiindulva ki tudtam mutatni,

hogy az egyik agyfélteke fölénye a feldol-

gozási eljárásokban muzsikus nôknél me-

gintcsak másként jelentkezik. A muzsikus

nôk a nem muzsikus nôkhöz képest inkább

a bal agyfélteke dominanciájára utaló

általános férfias beszéd-feldolgozási

mintát követnek, míg a muzsikus férfiak

inkább bilaterális, sôt akár a jobb agy-

félteke erôsebb részvételére utaló funkció-

kat mutatnak.

Egy újabb tanulmány korszerû tech-

nikával utánajárt annak a kérdésnek, hogy

a zenészek és nem-zenészek agyában

milyen munkamegosztás jön létre a

különbözô típusú zeneérzékelés során.

Amellett, hogy e vizsgálat megerôsítette a

muzsikusok jobb agyféltekéjére vonatko-

zó korábbi állítást, még két fontos ered-

ményhez jutott: annak ellenére, hogy a

nem-zenészek agyában a zenei feldolgo-

zás során az irodalomból ismert jobb-

oldali feldolgozás történik, ezeknél a kí-

sérleti személyeknél lényegesen tovább

tartott amíg ez a jobboldali feldolgozás a

legmagasabb szintet elérte, mint a mu-

zsikusok esetében. A második fontos

eredmény az autonóm idegrendszerre vo-

natkozik, amirôl a továbbiakban beszé-

lünk. 
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Vajon milyen agyi struktúrák felelôsek a

zenészek és nem-zenészek közötti informá-

ció-feldolgozási különbségekért? Két agyi

struktúra állt a kutatás középpontjában

hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk: a

corpus callosum és a planum temporale. 

A corpus callosum egy tekintélyes rost-

nyaláb, ami a két agyféltekét köti össze, és

az információkat az egyikbôl a másikba

átvezeti. A planum temporale a homlok-

lebeny része, ami a magasabb rendû hallási

funkciókat szolgálja. Az új megjelenítési

technikák lehetôvé teszik egészséges teszt-

személyekben e struktúrák vizsgálatát. Így

például a mágneses rezonancia-vizsgálatok

(MRI) segítségével meg lehetett mutatni,

hogy a corpus callosum (kéregtest)

muzsikusoknál lényegesen nagyobb volt,

mint a nem-muzsikusoknál. Pontosabb

adat-analízis megmutatta, hogy ez a külön-

bözôség azoknál a muzsikusoknál jelen-

tkezett, akik a hetedik életévük elôtt

kezdték el az instrumentális muzsikálást.

Az eredmény úgy interpretálható, hogy ez

a morfológiai jelenség a két agyfélteke

közötti megnövekedett információ-forgal-

mat jelzi. A hangszeres gyakorlás során

megnövekvô félteke közötti kommuniká-

ció kéregtest-növelô hatása azonban csak

akkor volt kimutatható, ha a hangszertan-

ulás 7 éves kor elôtt kezdôdött. 

Ugyanezzel a módszerrel azt is meg

lehetett állapítani, hogy a muzsikusok,

akiknek erôsebb a planum temporale

baloldali asszimetriája mint a nem-zené-

szeknek, azok a muzsikusoknak ismét egy

alcsoportját alkotják, méghozzá azokét,

akiknek abszolút hallásuk van. Azt feltéte-

lezik, hogy a megnövekedett baloldali

asszimetria a muzsikusoknál már a meg-

születés elôtt nagyjából kialakult, és a

születés utáni tapasztalatok – pl. muzsiku-

sok különleges stimulálása – fejleszthetik.

A korai képzés jelentôsége 

Azt, hogy a hetedik életév elôtti tanulási

folyamatok az agyi struktúrák kialakulása

szempontjából milyen fontosak lehetnek,

két további képalkotó eljárással végzett

tanulmány mutatja. Mágneses rezonancia

vizsgálattal be lehetett mutatni, hogy abban

a tartományban, ahol a balkéz ujjai vannak

reprezentálva, ott a vonósoknál nagyobb

területek tartoznak a kisujjhoz és a hüve-

lykujjhoz, mint a nem-muzsikusoknál.

Magnetoencefalogrammal (MEG) vizs-

gálták a hangok agykérgi reprezentációját.

Zenészek és nem-zenészek között zongora-

hangoknál különbséget találtak, míg tiszta

hangok esetében nem. Az említett tar-

tomány zenészeknél mintegy 25 százalékkal

nagyobb volt. Az agykérgi terület meg-

növekedése a kísérleti egyedeknél az életko-

rral hozható összefüggésbe. Minél korábban

kezdték el a hangszeres játékot, annál nagy-

obb volt az agykérgi reprezentáció: mindkét

vizsgált csoportnál jelentkezett a hetedik

életév elôtt kezdett tanulási folyamatok

jelentôsége. Nem kizárt egyébként az, hogy

a muzsikusok már a születés elôtt ren-

delkeznek olyan adottsággal, amit a késôbbi

tanulási folyamatok az agyi struktúrában

kedvezôbben befolyásolnak.

Az eddigiekben említett kutatások az

agykéreg folyamataival és sruktúráival

foglalkoztak, be kell számolnunk azonban

még egy tanulmányról, mely a hallásrend-

szert már a fülcsigában vizsgálja. Ez az a

terület, ahol a környezetbôl érkezô hang-

hullámok idegi jelekké történô átalakítása

történik, egy olyan nyelvre tehát, amellyel

az információk az agyba továbbítódnak.

Úgy találták, hogy a hallásrendszer a

muzsikusoknál már itt jobban funkcionált,

mint a nem-zenészeknél. A csigában és a

legmagasabb agyterületig tartó teljes to-

vábbító folyamatban a zenészek jobb képes-

séget mutattak a valóságos hangerô érzéke-

lésében és továbbításában. Így a muzsiku-

sok felfogása jobban közelített a hangzó-

információk reális forrásához, mint a nem-

zenészeknél. A szerzôk valószínûnek tart-

ják, hogy a zenészek születésüktôl fogva

olyan elônyökkel rendelkeznek, amelyek

késôbbi pályájukat predesztinálják, bár azt

sem tartják kizártnak, hogy ebben tudata-

latti tanulási folyamatok is szerepet játsz-

hatnak.

Zenészek és nem-zenészek
hormonrendszerének 

különbözôségei

A vérünkben keringô hormonokról azt írta

Lawrence Crapo, hogy azok úgy tüleked-

nek mintha autók lennének egy nagyvá-

rosban péntek délután. Vérkeringésünk

valóban tele van tömve ezekkel az üzenô

anyagokkal. Vég nélküli folyamban törek-

szenek elôre és keresik a felvevô recep-

torokat, hogy a cél-szöveteket elérhessék.

A sejtekben azután életfenntartó fo-

lyamatokat indítanak el.

A testünkben jelenlevô kémiai üzenô

anyagok nagy mennyisége bô választékot

kínál a tisztán megfogalmazott hipotézise-

ken alapuló kísérleti kutatásokhoz. Ez le-

hetôvé teszi, hogy a jelenségeket hormo-

nális hatásokra vezethessük vissza. Ehhez

olyan korlátozások járulnak, amelyek etikai

és technikai problémákból adódnak.  Ezen

korlátozások tudatában számolunk be az el-

sô hormonkutatásokról, melyek speciális

muzsikus személyiségre utalnak. Ezek

olyan pszichológiai kutatásokon alapulnak,

amelyek azt mutatták, hogy a muzsikusok

androgin személyiségek. Az androgínia, a

biológiai nemtôl függetlenül, a hímnemû és

a nônemû karakterek egyidejû létezését je-

lenti egy személyben, és ez határozza meg

a szituáció-függô magatartást. Az a hipo-

tézis, amelyen ezek a kísérleti hormonvizs-

gálatok alapultak, igazolták, hogy a pszi-

chológiai androgíniának hormonális oldala

is van. Hormonálisan androgin embereknél

az ún. férfi és nôi hormonok (melyek leg-

fôbb képviselôje a tesztoszteron és az ösz-

tradiol) jelenléte kiegyensúlyozottabb, mint

a tipikusan férfias férfiaknál, akiknek ma-

gas a tesztoszteron és alacsony az ösztradiol

szintje, illetve mint a nagyon nôies nôknél,

akiknek viszont a tesztoszteron szintje ala-

csony. Az elsô vizsgálathoz egy behatolás-

mentes hormon-meghatározást választot-

tunk (nyálból vett mintán), és csak az ilyen

módszerrel megbízhatóan elemezhetô tesz-

toszteron szinttel foglalkoztunk. 

Megmutatkozott, hogy a kreatív zenei

képességgel rendelkezô muzsikusok (kom-

ponisták) szignifikánsan alacsonyabb

tesztoszteron értékekkel bírtak (napi átlag-

ban), mint a férfi kontroll személyek. Az is

kiderült, hogy a zeneszerzô nôk tesztosz-

teron szintje pedig a nôi kontroll személye-

kénél alacsonyabb. Pszichológiailag mind-

két zeneszerzôi csoportot androgínnek

jeleztük. 

Stresszkutatás – Karaján 
mint teszt-személy

A stresszkutatással foglalkozó kutatói cso-

portok más irányból vizsgálódtak. Azt a

kérdést tették fel, hogy vajon a zene maga is

idézhet-e elô stressz hormon kiáramlást,

azaz a zene maga is stressz-kiváltónak

tekinthetô-e. Ha zenészeknek és nem-zené-

szeknek megnyugtató és izgató zenét játszot-

tak, akkor a kortizon (egy fontos stressz-hor-

mon) szintje a nem-zenészeknél a megnyug-

tató zene hallgatása közben csökkent. Nem

ez volt azonban a helyzet a zenészeknél,

akiknek a kortizon szintje a hallgatott zene

jellegétôl függetlenül megnövekedett. A mu-

zsikusoknál a hormonális stressz-rendszer

zenehallgatás közbeni megnövekedett érzé-
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kenysége korábbi vizsgálódásokra emlékez-

tet. Ezekben zenészek és nem-zenészek ke-

ringési reakcióit vizsgálták zenehallgatás

közben és megállapították, hogy a zenészek

pulzusszáma ilyenkor megnôtt, de a kontroll

csoporté nem. 

Különösen mély benyomást tesznek

azok az eredmények, amelyeket Herbert

von Karajan karmesteren végzett széleskö-

rû vizsgálatokból nyertek. Karajan zenész

volt, ugyanakkor szenvedélyes pilóta, még-

is meglepô, hogy pulzusszáma nyugodt, de

mély érzéseket keltô darabok vezénylése

során jobban megnövekedett, mint merész

repülési manôvérek közben. Stefan Evers-

nek már korábban idézett tanulmánya szin-

tén a muzsikusok egy szignifikáns pulzus-

frekvencia-növekedésérôl számol be kü-

lönbözô fajta zenék hallgatása közben, mi-

alatt ez a nem-muzsikusok esetében nem

jelentkezett. A keringési rendszer terhelési

reakcióját az adrenalin és noradrenalin hor-

monok továbbítják.

Egy további hormonnál meghatározó

különbségek észlelhetôk kreatív zenei ké-

pességekkel rendelkezô muzsikusok és a

kontroll csuportok között: a melatonin hor-

mon esetében. A muzsikusoknál jelentôsen

magasabbak voltak a reggeli értékek, mint

a nem muzsikusoknál. A melatonint (a vér-

ben mérve) egyéb más hormonok és im-

munparaméterek között határoztuk meg,

mivel ezt esetenként mint a pubertás-kez-

det indikátorát jegyzik, de az irodalomban

errôl még nagy vita folyik. 13 éven át tartó

idôsoros vizsgálataink, amit a pubertás

elôtt, alatt és után végeztünk, azt mutatták,

hogy a nyert adatok alkalmasak hipotézi-

seink ellenôrzésére. Sajnos, az ellentmon-

dások feloldásához nem járulhattunk hoz-

zá. Mindezek ellenére, jelzést kaptunk arra,

hogy a zenészek és a nem-zenészek hor-

monrendszere különbözik. A melatonin

olyan hormon, amely az egész hormonális

rendszerre hatást gyakorol, elôször olyan

információ-hordozó anyagként vált ismert-

té, amely a testnek a világos-sötét külsô

körülményekhez való alkalmazkodását se-

gíti. Hatása azonban ennél sokkal összetet-

tebb, például elnyomja a nemi hormonok

termelôdését úgy, hogy az alacsony tesz-

toszteron és a magas melatonin szint, amit

a muzsikusoknál tapasztaltunk, egy közös

rendszerre utalnak.

Immunrendszeri 
különbözôségek a zenészek

és nem-zenészek között

Az immunrendszer nagyszámú és sok-

féleképp specializálódott sejt felett ren-

delkezik. E sejtek az általuk elôállított

vegyi anyagokkal ismerik fel és pusztítják

el a környezetbôl érkezô, betegséget okozó

mikroorganizmusokat. A korábbi felté-

telezésekkel ellentétben az immunrendszer

nem egy zárt rendszer, hanem sejtjei és

anyagai arra vannak felkészítve, hogy a két

másik testi rendszerrel, az idegrendszerrel

és a hormonális rendszerrel, kontaktusba

lépjenek és kommunikáljanak. 

Az immunrendszer egyik legfontosabb

feladata, hogy olyan idegen részecskéket

felismerjen, amelyek a saját sejtektôl kü-

lönböznek. Az idegen sejteket meg kell

semmisíteni, a sajátokat pedig védeni.

Norman Geschwind agyi fejlôdési modell-

je alapján azt várhatnánk, hogy az immun-

rendszer ilyen képessége zenészeknél

fejletlen és ôk hajlamosak lennének auto-

immun betegségekre. Ebbôl kifolyólag im-

munrendszerük különösen érzékeny lenne

allergén reakciókra, azaz olyan betegsé-

gekre, mint amilyen például a szénanátha,

az asztma, az ekcéma. E feltételezés ellen-

ôrzésére végzett kísérleteink megmutatták,

hogy a kb. 14-19 éves balkezes muzsikus

fiuknál gyakrabban lép fel allergia, mint a

kontroll csoportban. Ezeken kívül olyan

muzsikusok mutatkoztak inkább hajlamos-

nak allergiás betegségekre, akiknek jobb

agyféltekéjük különösen aktív volt a be-

szédfeldolgozásban. Ez az érzékenység a

vér immunglobulin tartalmának megnöve-

kedett E-értékeiben jelentkezett. 

A zenészek immunrendszerének kutatá-

sa ma még csak gyerekcipôben jár. Ennek

ellenére a megnövekedett melatonin-

értékek (melatonin a tobozmirigy által ter-

melt olyan hormon, amelynek sokféle ha-

tása van az egész szervezetre nézve) arra

utaltak, hogy további vizsgálatokkal a két

csoport különbözôségére újabb informá-

ciókat nyerhetünk. A melatoninnak fontos

immunszabályzó tulajdonsága is van. El-

lensúlyozni tudja a stressz által kiváltott

kortizon mennyiség tartós hatását (kortizon

a mellékvesekéreg egy szteroid hormonja),

ez pedig a szervezetet károsodásoktól óvja.

Mint állatkísérletekbôl tudjuk, súlyos víru-

sos, vagy bakteriális fertôzések által kivál-

tott folyamatokkal szemben képes hatni,

fel tudja tartóztatni az immunrendszer élet-

korral járó leépülésének folyamatát, és az

is kitûnt, hogy rákbetegek kezelése során is

sokat segíthet. Míg a megnövekedett mela-

tonin szint általában immunitás-fokozónak

számít, a legújabb kutatások szerint úgy

tûnik, hogy az autoimmun betegségek ki-

alakulásának viszont kedvez.

Mik a zenei tehetség sajátos
jegyei?

Az ideg-, hormon-, és immun-rendszerre

vonatkozó adatokból az ismerhetô fel,

hogy az egyén pszicho-fizikai rendszeré-

nek dinamikus rendje, ami az ô sajátos al-

kalmazkodását határozza meg környezeté-

hez, muzsikus személyiségeknél bizonyos

értelemben tipikusan másképp  alakul,

mint a nem-muzsikusoknál. Lelki szeme-

ink elôtt egy olyan ember jelenik meg, aki

rendkívül pontos hallással rendelkezik,

akinek szomatoszenzorikus agykérgében a

kis ujjnak és hüvelykujjnak megnagyobbo-

dott reprezentáns területe van. Két agyfél-

tekéje és a kéregtest között a kapcsolatot

egy másokénál vastagabb idegrost-köteg
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Herbert von Karajan mint teszt-személy. A
nyugodtabb, de ôt belsôleg megindító zene
dirigálása pulzus-frekvenciáját jobban
megnövelte, mint merész repülési manôve-
rek közben.
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tartja, méghozzá az elülsô tartományban.

Ha abszolút hallása van, akkor agyának

egy másik tartománya, a planum tempo-

rale, nagyobb mint a nem-zenészeknél; ez

mind a beszéd, mind a hallás szempontjá-

ból nagy jelentôségû. A zenész továbbá

olyan ember, akinek agya beszéd és nem

beszéd információkat bizonyos értelemben

másként dolgoz fel, mint egy nem-zenészé:

két agyféltekéjének specializációja más-

ként alakult, mint az átlag emberé (ez alka-

lomadtán még balkezességgel, vagy kétke-

zességgel is párosul).

És ez még nem minden: (legalább) két

fontos hormon, a tesztoszteron és a mela-

tonin aránya más mint a nem-muzsikusok

esetében; a zenész fiziológiailag androgin

(kétnemû). Ezen kívül a zenére meg-

növekedett szív- és érrendszeri aktivitás-

növekedéssel és a kortizon stresszhormon-

szintjének növekedésével reagál. Ha hím-

nemû és balkezes, gyermek és fiatal kor-

ban másoknál gyakrabban betegszik meg

allergiában, és az ilyen betegségekre fel-

nôtt korban is érzékeny marad. Azt gon-

dolhatnánk, hogy a megnövekedett mela-

tonin szintje úgy hat immunrendszerére,

hogy például vírusos betegségeket jobban

átvészel, mint egy nem-muzsikus. Ezt

azonban a jövôben kísérletekkel még iga-

zolni kell. 

Térjünk vissza most az eddig elért ered-

ményekhez: mit tudunk a megismertekbôl

a zenei tehetségre vonatkozólag levezetni?

Az a körülmény, hogy a zenészek hallásá-

nak az agykéregben nagyobb reprezentáns

területe van, közvetlenül kapcsolatba hoz-

ható a kifejezett muzikalitással. 

A balkéz kis- és hüvelykujjának nagyobb

agyi reprezentációja a vonósoknál már ne-

hezebben mutatható ki. Ezek a különbségek

ugyanis csak azoknál a zenészeknél jelent-

keznek, akik a hangszeres zenét hetedik

életévük elôtt kezdték. A kutatás hangsú-

lyozza a tanulási folyamatok jelentôségét e

változásokra, így az is lehet, hogy más tevé-

kenységek, melyeket 7 éves kor elôtt mind-

két kézzel végzünk, ugyanilyen módosulást

okoznak. Az adatokból többet tudhattunk

volna meg arról, hogy a korai instrumentá-

lis játék és az általános, két kézzel végzett

játék különbözô módon hat-e az agy fel-

nôttkori rugalmasságának fokozására. 

Zenészek jobb és bal agyféltekének

összehasonlító vizsgálatai azt mutatják,

hogy a beszéd és nem beszéd jellegû infor-

mációk feldolgozására nem tipikus agybe-

rendezésük van; mindkét agyféltekéjük

specializációja bizonyos információ-fel-

dolgozó eljárásokban vagy kevésbé erôs,

vagy nem tipikus, vagy pedig az egyik agy-

félteke fölényét mutatja mind a szóbeli,

mind az egyéb információk befogadása te-

kintetében. Ennek szerepe a zenei tehetség-

ben még tisztázásra szorul. Geschwind és

Galaburda agyfejlôdési hipotézise szerint

az emberiség egy kis hányadának agyi fej-

lôdése a tesztoszteron nemi hormon hatá-

sának már a megszületés elôtt ki van téve,

és a zenei tehetség éppen ezen anatómiai

differencia mellékterméke. E hipotézis

szerint így a megváltozott agyi anatómia és

az ezzel nem szükségképpen összefüggô

zenei tehetség ugyanannak a fejlôdési fo-

lyamatnak két különbözô következménye. 

A felnôtt zenészek és nem-zenészek kö-

zötti fellnôttkori tesztoszteron szintkülönb-

ség vezet vissza bennünket a muzikalitás

és a muzsikus személyiség témájához. A

tesztoszteron egy olyan szteroid hormon,

amely az ivarmirigyekben, különösen nôk-

nél  pedig a mellékvesekéregben keletke-

zik, és amely az agyba vezetô hosszú útján

legyôzi a vér-agy korlátokat. Az agyban a

szteroid hormonok megváltoztatják a

neurális hálózatokat, amelyek a különbözô

agyi funkciókat és a magatartást vezérlik. 

Újabb ismeretek szerint a szteroid hor-

monoknak nem ez az egyetlen hatásmódja.

Az agyat nemcsak biokémiai értelemben

befolyásolják, hanem rövid idôre a szinap-

tikus (a sejtek közötti ingertovábbítást

szolgáló) rendszert és a neuronok közötti

elektromos kapcsolatot is módosítják. Ez

azt jelenti, hogy rövid távon az agy infor-

mációs csatornáinak kapcsolatát is megvál-

toztathatják. Azt, hogy ez mit jelent a kre-

atív zenei teljesítmények szempontjából,

késôbb kell majd megvizsgálni. Elképzel-

hetô, hogy a kreatív muzsikusoknál talált

megváltozott nemi hormonszint az agy

egyfajta mûködésmódjára hat kedvezôen,

áttöri a megszokott gondolkodási sémákat

és újfajta probléma-megoldásokhoz vezet.

Az eddigi utalások megerôsítésre szo-

rulnak atekintetben, miszerint a zene a mu-

zsikusok szív-érrendszerét jobban befolyá-

solja mint a nem-muzsikusokét, a zene a

stresszhormon-termelést is megnöveli, kü-

lönösen akkor, ha a zene tulajdonképpen

nyugodt és ellazító jellegû. Ugyancsak to-

vább kell folytatni a muzsikusok megválto-

zott immunparamétereinek vizsgálatát.

(A cikk elsôként a „Das Orchester” cí-

mû lap 1/2000 számában jelent meg. Kö-

szönjük a közlés jogát.)
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Amikor egy hegedûkészítô felhúrozza a

két kezével felépített hangszert, elvárja,

hogy ezek a húrok minôségileg megfelel-

jenek annak a hangszernek. Egyik esetben

a szólóhangszerek számára létezô legjobb

húrt szeretné meglelni, máskor egy tanuló-

hangszerhez keres árban megfelelô húro-

kat. Késôbb aztán maga a muzsikus szem-

besül a megfelelô húrválasztás kérdésével,

legyen az tanuló, zenekari zenész vagy

szólista.

Kínálat

Rendszerint kipróbálás nélkül vásárolják

meg a vevôk a húrokat és a visszaváltás-

nak csak súlyos hibák esetén van esélye.

Szükséges tehát az elôzetes, széles körû

tájékozódás. A szaküzletek polcain a leg-

különfélébb húrok sorakoznak, a prospek-

tusokban cégek sora ajánlja termékeit.

Maguk az információk a mindenki számá-

ra ismerôs kis húrtasakokban találhatók,

nyelvezetük azonban leggyakrabban ért-

hetetlen a vevô számára.

Az elkövetkezô idôk egyik legfontosabb

tennivalója tehát, hogy a húros hangszerek

mûvelôt megfelelô felvilágosító tevékeny-

séggel segítsük a helyes választáshoz.

Mindenki számára érthetô információk

kellenek az egyes gyártóknál teljesen kü-

lönbözôképpen jelölt hangról, húrmagról

és húrfonásról, hogy kiküszöböljük a kivá-

lasztáskor most még zavaros összevissza-

ságot. Elsô lépésként egységes jelölést kell

bevezetni. Utána kell majd következnie

minden gyártó húrjai hangzási tulajdonsá-

gainak részletes leírása. Sajnálatos módon

ezt ma még nem mindenki csinálja meg.

Munkafolyamatok, 
anyagfeldolgozás módjai

A húrok leírásának elsô fontos ismertetô-

jegye a felhasznált anyag bemutatása. A

húrmagot – hogy a húr vastagságát növel-

jék – dróttal fonják körbe. Ezt a mûveletet

egy húrfonógép forgásban lévô kampójá-

nak segítségével végzik. A mûveletet két-

féleképpen végezheti a húrfonó szakem-

ber: zárt fonás (geschloßene Umspinnung

= GS) esetén a felfont huzal felületei érin-

tik egymást, a huzal felcsavart részei egy-

máson helyezkednek el és a húrt vastagít-

ják. A nyitott fonás (offene Umspinnung =

OS) alkalmazásakor a feltekert huzalré-

szek között némi távolság tapasztalható.


