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rainkon túl gulyást vagy paprikást (akár
magyarnak vagy budapestinek hirdetett ét-
teremben is)...

Rátérve végül magára a zenekarnak a tel-
jesítményére: A MÁV Szimfonikus Zene-
kar a közelmúltban több koncertjén meg-
örökítette felvételen. Olyankor, természete-
sen, nincs mód az apró hibák kiküszöbölé-
sére, s az egykori koncertélmény többszöri
felidézésekor mindinkább feltûnnek az el-
sôre gyorsan elfeledett kisebb-nagyobb,
nyilvánvalóan alkalmi hibák.

Ezúttal örömmel tudatom: nincs szó
ilyesmirôl! Kidolgozott produkció csen-
dül fel a zenekar vezetô karnagyának, Gál
Tamásnak dirigálása nyomán, sôt, néha
talán már-már pedánsnak is mondható.
Ezt viszont bárki értékeli, aki hallott már
hakni-szintû Strauss mûsort.

Úgy tûnik viszont, hogy nem anyanyelve
az együttesnek a Straussok muzsikája, bár
elismerésre méltóan jártasak a számukra
régóta ismerôs idegen nyelvben. Tolmá-
csok, de nem szinkrontolmácsok. Nem de-
rül ki, hogy helyileg hol készült a felvétel?
Mindenesetre, érzôdik, hogy mikrofonok-
nak, nem pedig fogékony-lelkes közönség-
nek játszanak. Vannak gyakorló tempóik,
amelyek választásának legfôbb indoka a
precíz-tiszta hangzás (amit, nem gyôzöm
eléggé hangsúlyozni, hálásan értékelek!),
ámde egy bizonyos tempó alatt óhatatlanul
is módosul a játszott anyag karaktere. Ke-
vesellem a humort, a szellemet és a szipor-
kát (pedig a Perpetuum mobilének már a
mûfaji megjelölése is figyelmeztet erre!).

Jólnevelt jólfésült táncmuzsikát kapunk,
ezúttal stilizáltat (nem bizsereg a hallgató
talpa, nem szeretne táncra perdülni, ami bi-
zony bécsi Strauss interpretáció esetén nem
ritka). Még csak nem is „kispadról gyö-
nyörködôs” a tánctételek ilyen világa, mert
nehéz elképzelni, hogy táncolnának rá, bel-
sô késztetésbôl. Minden bizonnyal tanulni
kell (gyakorlattal) a szórakoztatást, a talp-
alávaló produkálást. S a mikrofonok zava-
ró-fenyegetô jelenléte ehhez aligha nyújt
elég inspirációt.

Az igényesség, mint a hangulatos-oldott
muzsikálás kerékkötôje, visszafogottabb já-
tékra késztette az elôadókat, mint amit
nemcsak hogy megenged, de egyenest meg
is kíván a Strauss-dinasztia hangulatos ze-
néje. Nem szemrehányás ez, csupán meg-
jegyzés, annak alátámasztására, hogy a stú-
diófelvétel külön „mûfaj”, ezt is ki kell gya-
korolni!

Fittler Katalin
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FELMÉRÉS: a nyugati zenekari muzsiku-
sok erôs stresszhatás alatt állnak Zenészek
Nemzetközi Federációja (International
Federation of Musicians) Egy nemzetközi
vizsgálat, mely a zenekari muzsikusok
egészségével foglalkozott, kimutatta, hogy
azok nagymérvû stresszhatásnak vannak ki-
téve, mely a járulékos fizikai tünetekkel
együtt kihatással van elôadói képességükre
és szakmai pályafutásukra. A felmérést a
Zenészek Nemzetközi Federációja rendelte
meg. Az eredményrôl Dr. Ian James, a Brit
Elôadómûvészeti Orvosi Társaság vezetô-
ségi tagja számolt be. Az itt következôk túl-
nyomó része beszámolójának szószerinti
közlése.

A vizsgálatba az Egyesült Királyság, Eu-
rópa, Amerika/Kanada, Japán/Távol Kelet
és Ausztrália/Új Zéland/Dél-Afrika 56 ze-
nekarát vonták be. A megkérdezett zene-
karok tagjainak majd 50%-a válaszolt,  ös-
szesen 1639 kérdôívet küldtek vissza. A
válaszadók összetétele jól képviselte a ze-
nekarok struktúráját: 60% vonós, 19% fa-
fúvós, 15% rezes, 5% ütôs és 2% hárfa és
billentyûs hangszerek. Az eredmény esze-
rint megfelel a statisztikai követelmények-
nek.

A stresszhatás
A legkomolyabb stresszhatásként feltün-
tetett okok (rangsorolás szerint)
1. Önbizalmat aláaknázó karmester,
2. Alkalmatlan karmester
3. Hangszer-problémák
4. Szóló állások
5. Olvashatatlan kotta
6. Dezorganizált próbák
7. Összeférhetetlen pultszomszéd
8. Egészségügyi problémák amik a játé-

kot befolyásolják
9. Elôadás közbeni hibázás
10. Elégtelen anyagi elismerés

11. Egzisztenciális félelmek balesettôl
vagy betegségtôl

Karmesterek sokakban keltenek
stresszhatást. A megkérdezetteknek
73%-a utalt erre az önbizalmat rontó-,
61% az alkalmatlan karmesterekkel
kapcsolatban, 55%-ban az a karmester
okozott feszültséget, akinek utasításait
és elképzeléseit nem tartották helyes-
nek, 52% a túlkövetelôkkel szemben ér-
zett így.

Egészségügyi problémák. 57% okolja
a stresszt egészségügyi helyzetükért,
ami akadályozza munkájukat. A muzsi-
kusok körülbelül fele izomfájdalmakra,
hátfájásra és fáradtságra panaszkodik.

Elôadási körülmények, mint olvasha-
tatlan kotta, gyenge világítás, rossz rálá-
tás a karmesterre, nem megfelelô szék, a
muzsikusok felénél okozott alkalman-
ként stresszt. A hangerô is zavarhatja az
elôadókat, aggodalmat keltve bennük
potenciális süketségük miatt – különö-
sen az ausztrál muzsikusok körében.

Anyagi természetû problémák. A nem
kielégítô javadalmazás a zenekari játéko-
sok több mint felénél okozott gondot, de ez
az Egyesült Királyság esetében a 75%-ot is
elérte. Hasonló mértékû volt a félelem az
anyagi ellátás miatt baleset, vagy betegség
esetére. 

Szorongás és az elôadás.
Érez-e ön olyan mértékû szorongást elô-
adás közben, hogy az hátrányosan befo-
lyásolja játékát?

Igen 70% Nem 30%

Ha igen, elôfordul ez egynél többször egy
héten?

Igen 16% Nem 84%

Míg átlag 70 %-a a muzsikusoknak

Zenészek Nemzetközi
Federációjának

(International Federation of
Musicians) felmérése

A zenekari muzsikusok erôs stresszhatás alatt állnak
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nyilatkozott úgy, hogy a szorongás hát-
rányosan befolyásolja játékukat, na-
gyobb stresszhatás alatt álló zenekari ta-
goknál ez 93%-ra emelkedett, míg má-
soknál 45%-ra csökkent. A legmagasabb
százalékarány – 84% – a japán muzsiku-
soknál fordult elô.

Pszichológiai eredetû tünetek
A különféle jelenségekrôl nyilatkozók
százalékában:

Gyors szívverés 67%
Kézizzadás 56%
Fokozott izomfeszültség 56%
Koncentrációképtelenség 49%
Remegés, reszketés 46%
Légzésproblémák 19%

Fájdalom
Érzett fájdalmat az elmúlt évben,
•  mikor a hangszerén játszott?

Igen 58% Nem 42%
• a hangszerjáték után?

Igen 55% Nem 45%
Ha igen, elôfordult ez többször mint egy-
szer egy héten?

Igen 49% Nem 51%
Hol érez fájdalmat?
Nyakban 47%
Hátban 45%

Jobb     Bal
Vállban 38%   36%
Könyökben 12% 9%
Alsókarban 14%   12%
Csuklóban 11%   11%
Kézben 7% 9%
Ujjakban/hüvelykujjban 15% 17%

A stressz és a fájdalom jelenség.
Bizonyos stresszhatás fájdalom kiváltá-
sával gyanúsítható. Az a karmester, aki
az önbizalomra negatívan hat, a pacien-
sek  74%-ánál váltott ki fájdalmat. Fáj-
dalom kapcsolódott az alkalmatlan kar-
mesterekhez és az egyéb felsorolt
stresszhatásokhoz is. Azok a muzsiku-
sok, akik úgy érezték nagyobb stressz
alatt állnak mint kollegáik nagyobb, míg
azok, akik úgy gondolták kevesebb
stressz éri ôket mint kollegáit, jelentôsen
kevesebb fájdalmat éreztek.

A pszichológiai eredetû tünetek és a
fájdalom elôfordulásának vizsgálatánál
kitûnt, hogy nem volt korreláció a gyors
szívverés, a kézizzadás és a légzéssel,
reszketés kapcsolatos problémák között.
Azonban korreláció volt a fájdalom és a
megnövekedett izomfeszültség között,

ami jelentôs volt. A koncentráció hiánya
és a fájdalom között is jelentôs össze-
függés volt tapasztalható.

A korreláció természetesen nem azt
jelenti, hogy a stressz okozza a fájdal-
mat. A valószínûség, hogy a fájdalom
jelentkezik, azoknál, akik az elôadás
közben több szorongást éltek át nagyobb
volt, mint azoknál, akik nem. Összefüg-
gés volt ezen szorongások gyakorisága
és a fájdalom jelentkezése között is.
Kapcsolat volt megállapítható a tartós
szorongási, depressziós periódusok, a
korán-keléssel összefüggô problémák
jelentkezése között, mint ahogy szignifi-
kánsnak mutatkozott a relaxációs trénin-
gek kedvezô hatása a nem engedelmes-
kedô ujjak problémájára. Nem volt kap-
csolat béta blokkolók használatával.

Egyéb összefüggések
Dystonia* 
41%-a az elôadóknak megjegyezte,
hogy ujjaik alkalmanként nem engedel-
meskednek. A fa- és rézfúvósok 61%-a
észlelt anzacc romlás. 8%-a az elôadók-
nak több mint egy hónapot volt távol a
múlt évben munkával kapcsolatos beteg-
ség miatt és ezenközben 37% úgy talál-
ta, hogy elvesztette érdeklôdését a mun-
kája iránt, 29% pedig nem találta többé
értelmét a munkájának.

A stressz és a nemek.
Nem volt különbség nôk és férfiak között
a stressz megítélésében és általában a kü-
lönbözô okok miatti elôfordulásában
sem. Fájdalom jelentkezése hangszerjá-
ték közben azonban gyakoribb volt a
nôknél mint a férfiaknál – 50%, a 35%-
kal szemben. A nem engedelmeskedô uj-
jak is többször okoztak panaszt nôknél. 

A stresszérzet viszonylagossága.
Feltételezni lehet, hogy mind a pszicho-
lógiai jellegû tünetek, mind az elôadás
közbeni szorongás nagyobb mérvû volt
azoknál, akik úgy értékelték, hogy na-
gyobb stressznek vannak kitéve mint
kollegáik. Azok a muzsikusok, akikre a
normálisnál kevesebb stressz hatott,
szignifikánsan kevesebb fájdalmat érez-
tek. Nagyobb stressznek kitett zenészek
nagyobb mértékben küszködtek nem en-
gedelmeskedô ujjakkal és évente egy

hónapnál több idôt töltöttek betegállo-
mányban, sûrûbben mint kollegáik. 

Az országok és régiók közötti
különbségek.
Összehasonlítva különbözô országok és
régiók zenészeinek válaszát, jelentôs kü-
lönbségek találhatók a stresszt okozó té-
nyezôk szintje között. Megjelenésük
gyakorisága között azonban  sokkal ke-
vesebb variáció van.

Japán és Távol-Kelet
Minden stresszhelyzet magasabb értékben
jelentkezett. A stressz gyakoriságában keve-
sebb volt a különbség, de a stresszhelyzetek
sorrendje megegyezett. A japánok jobban
szorongtak elôadás alatt (84%), de a béta
blokkolok használata itt a legacsonyabb a
világon (3%) Zeneakadémiai képzését ke-
vesebb mint 4% tartotta megfelelônek.

Ausztrália/Új Zéland/Dél-Afrika
Itt a muzsikusok igen "visszafogottak"-
nak tûnnek. Minden stressz alacsonyabb
értéket mutatott mint az átlag, habár a
gyakoriságban nem volt különbség. Szo-
rongás elôadás közben alacsonyabb szá-
zalékban fordult elô és az elôadás pszi-
chológiai hatása kevéssé esett latba.
Azonban ôk gyakrabban voltak fáradtak
és hátfájásra panaszkodtak, jobban ag-
gódtak a zaj és alacsony fizetés hatásá-
tól. Fájdalmak jobban akadályozták ôket
játékukban mint bárhol máshol a vilá-
gon. Szorongást okozott bennük baráta-
ik jelenléte a közönségben és a nagy kö-
zönség. Boldognak kellene lenniük!

Egyesült Királyság
A legtöbb stressz átlag értékben szere-
pel. Alkalmatlan karmesterek gyakrab-
ban szerepeltek a stresszhatás okaként és
úgy tûnik, az Egyesült Királyság zené-
szeinek több az összeférhetetlen pult-
szomszédja. Szorongást okoztak szá-
mukra a hosszú utazások, az ausztrálok-
kal osztoztak a fáradtság százalékában
és gyakrabban volt lámpalázuk. Az
anyagi gondok is jobban érintették ôket.
A depresszió általános volt (43%). A
muzsikusok 17%-a alkoholt fogyasztott
elôadás elôtt legalább egyszer évente.
Azonban a brit muzsikusok helyzetében
mégis javulás tapasztalható. Egy 10 év-
vel ezelôtti felméréshez képest ugyanis
az elôadás közben szorongás 85%-ról
65%-ra, és a munkából kiesés havonta
15%-ról 3%-ra csökkent.
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* Olyan dystoniás spasmusokból áll, amelyek a jól
begyakorlott cselekvéseknél jelentkeznek. A fordító
megjegyzése.)
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USA/Kanada
Észak Amerikában a zenészek kevésbé
szenvednek alkalmatlan karmesterektôl
– de ez nem csökkentette a szorongást
elôadás közben. A szorongás pszicholó-
giai hatása alacsonyabb volt a világ át-
lagnál, habár fájdalom jelentkezése elô-
adás közben és után 31%-nál magasabb
volt. ôk voltak a legelégedetebbek kép-
zésükkel.

Európa
A stresszhatás intenzitása, gyakorisága
és sorrendje megfelelt a világátlagnak.
Pszichológiai hatásokat jobban jegyez-
tek mint az Egyesült Királyságban, de
kevésbé mint Japánban. Felsô végtagi
fájdalmak jelentik a legtöbb panaszt.
Anzacc problémák is gyakrabban jelent-
keznek, többször vannak betegszabadsá-
gon és itt használják a legtöbb béta-
blokkolót (26%)

Kezelési módszerek
48% relaxációval próbálkozott, 6% al-
koholt fogyasztott elôadás elôtt és 20%
béta blokkolot kellet bevegyen legalább
egyszer az elmúlt évben.

78%-a az Egyesült Királyság muzsi-
kusainak a zenekar orvosának gondozá-
sát veheti igénybe, de a világátlag csu-
pán 20%. 91%-a azoknak, akik orvosi
segítséget vettek igénybe úgy nyilatko-
zott, hogy segítô tanácsot kaptak. Azok
között, akik még segítséget nyújtottak
pszichoterapeuták, masszôrök, csont-
gyógyászok, hátgerincmasszázzsal gyó-
gyítók, pszichiáterek és pszichológusok
voltak. 

Megelôzés
Csupán 17% a megkérdezettek közül
érezte úgy, hogy a konzervatóriumi ta-
nulmányok elegendô segítséget adtak ar-
ra, hogy felkészüljenek a stresszre és fe-
szültségekre, amik egy zenekari muzsi-
kust érnek.

Megjelent az UNESCO Nemzetközi Ze-
nei Tanácsa Resonance c. bulletinjének
1999 januári számában.

További információk beszerezhetôk:
International Federation of Musicians,
21 bis rue Victor Massé, 75009 Paris,
France.
Tel +33 1 45 26 3123,
fax +33 1 45 26 31 57,
E-email 06340.1224@Compuserve.com.

28 VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

HANGSZERVILÁG

A dolog már oda fajult, hogy ha egy or-
todox módon vélekedô, érzékeny mu-
zsikus hegedûrôl beszél, teljesen egyér-
telmûen valamilyen régi hegedûre gon-
dol. Számára egy új hangszer csupán
csökkent értékû másolatot jelent. Ho-
gyan értékelhetjük ezt a jelenséget?

Tegyünk egyszer félre minden misz-
tikát és vegyünk kézbe egy csodálatos
Stradivari hegedût, tekintsünk rá pusz-
tán mint fizikai tárgyra, amely a maga
funkciójában fizikai törvényeknek en-
gedelmeskedik. Ebben az esetben egy-
szer már rá kell világítanunk a hegedû
azon fizikai tulajdonságaira, amelyek-
kel bármelyik hangszernek – a legré-
gebbitôl a legújabbig – rendelkeznie
kell.

Lakk és tetôfelület

Hosszú idôn át a lakkban keresték a ti-
tok nyitját. Ezzel kapcsolatban minde-
nek elôtt ki kell jelenteni, hogy a lakko-
zás ugyan ronthat a hangszer hangján,
javítani azonban alig tud rajta. Egysze-
rûen abszurd dolog egy hegedû jó hang-
ját a lakkozásnak tulajdonítani. Másod-
szor azt is tudni kell, hogy alig találha-
tó ma régi hegedû eredeti lakkozással.
Harmadszor pedig ma már ismerjük
azokat a lakkokat, amit akkoriban hasz-
náltak. Ezek szóba sem jöhetnek a ti-
tokról leplet lerántó receptként.

A régi lakkok összetevôi és minden-
nemû alkotórészei kétséget kizáróan
Cremonából és a Cremona környéki
drogériákból, szatócsboltokból szárma-
zott. Ugyanez érvényes az alapozó- és
csiszolóanyagokra is. Egyszóval nem

találtak semmi olyasmit, amit manap-
ság az emberek ne próbáltak volna ki,
vagy ne gyártanának. A lakkban és a fe-
lület-kidolgozásban tehát semmi szín
alatt nem találhatjuk meg a titok nyitját.

Fa

Másodikként maga a fa jött szóba, lé-
nyegében a tetôhöz használt vörösfe-
nyô. Itt a probléma azért nem olyan
egyszerû, mint a lakk esetében. Az
ugyanis nem képezheti vita tárgyát,
hogy egy vonós hangszer hangszíne ne
függene a tetô fájának minôségétôl.

Legenda vagy valóság?
Felülmúlhatatlan (?) régi olasz vonós hangszerek.

Csaknem három évszázada uralkodik vonóskörökben az
olasz hegedûk felülmúlhatatlanságáról szóló dogma.

A mítoszok nemzedékrôl nemzedékre
szálltak és századunkra szinte kikezdhetetlen

hagyományokká váltak.


