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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.
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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.
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Nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy a régi cremonai hegedûépítôk –
megfelelôen kézmûves hagyományaik-
nak – nagyon értettek a fához. Így tehát
ugyanolyan gonddal próbálták ki a kü-
lönbözô fafajtákat hangzási szempont-
ból is, ahogy azt ma tesszük. És a fák
háromszáz év óta ugyanolyan módon
növekszenek, mint ma. De talán ôk
másképpen kezelték azokat a fákat,
mint ahogy azt mi tesszük. Az bizo-
nyosnak látszik, hogy a Cremonában
feldolgozott rönköket tutajon szállítot-
ták, amelyek így hosszú-hosszú idôn át
áztak, és ezért élô baktériumokkal is
érintkeztek a vízben. Ez például, a dolog
természetébôl fakadóan, változhatott az
idôk során. Sokan ezen a ponton vélik
felfedezni a régi hegedûk hangzásának
titkait, de kétséget kizáróan bizonyíta-
ni mindeddig még senki sem tudta.

Az a régóta ismert tény, hogy a fa
messzemenôen meg tudja határozni
egy hegedû hangzását, sokakat a fa
öregítésével való kísérletezésre készte-
tett. Besugárzásokkal próbálkoztak, a
mikrohullámtól a gammasugarakig ter-
jedô minden létezô hullámhosszú fény
segítségével, egyéb ráhatások meg-
számlálhatatlan módját alkalmazták a
vegyi és hôkezeléstôl kezdve a mecha-
nikus próbatételekig. Sok kísérlet za-
vart okozott a fa mikrostruktúrájában,
más próbálkozások, ha kis mértékben
is, de a hangzás javulását eredményez-
ték.

Talajviszonyok

Adott ponton tehát elakadt minden ed-
digi javítási kísérlet, mivel az összes
próbálkozás csak olyan kicsi minôségi
változást eredményezett, ami nem lehet
magyarázat a régi olasz hangszerek jó
hangzására. Ami a fát illeti, az a tanul-
ság, hogy ha az ember fából akarja el-
készíteni, amit akar, végeredményül
mindig csak fát kap – azaz nem történ-
nek csodák. Mi következik mindebbôl?
A régi hegedûkhöz használt fa, az ös-
szes eddigi mérés szerint a maihoz ha-
sonló éghajlati és talajviszonyok kö-
zött nevelkedett. Minden eddigi vizs-
gálat szerint tehát az a fa, amibôl a ré-
gi hegedûket készítették, sem akkor
(mintegy háromszáz éve) nem volt és
ma sem más, mint az azóta  növekvô
fák. 

A zsenialitás változatossága
vagy a változatosság

zsenialitása?

Nem úgy néz ki, hogy a régi fáról alkotott
hipotézis tartható lenne. De az összes töb-
bi, még meglévô feltételezés még gyen-
gébb lábakon áll: formák, ívek, kimunká-
lás gondossága, fedôlap és alaplap hang-
zásának összehangolása. Mindez hang-
szerrôl hangszerre, hangszerészrôl hang-
szerészre változik, úgyhogy a legjobb
szándékkal sem lehet rendszert találni
ezekben az elemekben.

Vannak azonban emberek, akik éppen
az ilyen változásokban vélik felismerni a
régi mesterek zsenialitását. Szerintük ép-
pen attól voltak mesterségük mûvészei,
hogy tudták: minden egyes hangszert az
adott fához illôen kell megmunkálni és
megformálni ahhoz, hogy minden esetben
csodálatos hangú hegedû legyen a vég-
eredmény.

Kérdés azonban, hogy ilyen magas-
rendû tudás feltételezésével nem követe-
lünk-e túl sokat a földi halandóktól?
Mind a mai napig nem tudjuk, mennyire
képes az emberi hallás egy hegedû fel-
hangtartományának spektrumát hangzá-
si szempontból értékelni, még kevésbé,
hogyan kell egy bizonyos (optimális
hangzású) hegedût megépíteni – pedig
már háromszáz évnél is több hegedûépí-
tési tapasztalat áll rendelkezésünkre.
Hogyan tudhatták akkor mindezt a régi-
ek? Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy
ezek a régi hegedûépítôk elsôrangú és
zseniális kézmûvesek voltak, de nem
voltak emberfeletti emberek és az ör-
döggel sem szövetkeztek.

Utánmérések

Most már rendelkezésünkre állnak a he-
gedûfizikával foglalkozók számára fej-
lesztett modern méréstechnikai mûszerei,
amelyek lehetôvé teszik a különbözô he-
gedûk hangzási sajátosságainak pontos
mérését, azok összehasonlítását, akár
frekvenciaspektrumuk alapján. Bizonyít-
hatják-e ilyen mérések a régi olasz hang-
szerek felülmúlhatatlanságáról szóló taní-
tást?

Egy tudós számára megdöbbentô az,
hogy a régi olasz hangszerek fölényérôl
szóló tanítást az egyedül elképzelhetô
igazságként állítják. Rögtön kéznél van-
nak maguk a tudományos magyarázatok

és bizonyítások is. E dogma egyik követô-
je tudtul adja, hogy a régi olaszoknál kü-
lönösen a mély hangok felhangjai, az
újaknál pedig a magas hangok felhangjai
erôsebbek. De hogy honnan tett szert erre
az ismeretre, nem osztja meg olvasóival.
Ilyesmit a mai napig még senki sem bizo-
nyított. Egyetlen adat, tudományosan
megalapozott nézet sem létezik, amely a
régi olaszok fölényérôl szólna. Ellenkezô-
leg: az itt látható, kevéssé megbízható
mérések inkább alkalmasak arra, hogy tö-
kéletesen összezavarják az olvasót.

A fenti ábrán különbözô fajtájú hege-
dûkben mért spektrumok láthatók. Igen
ám, de az a) ábrán látható méréshez
mintegy tíz, jól csengô olasz hegedût vá-
lasztottak ki. A spektrumokat egymásra
másolták, hogy a középsô hangzási sajá-
tosságok felismerhetôk legyenek.
Ugyanez történt a b) ábrán tíz új, jó mes-
terhegedûvel és a c) ábrán tíz gyári he-
gedûvel. 

Tény, hogy különbség van a régi olasz
és az új mesterhegedûk között: elôbbiek
rezgés-spektrumai már 5 kHz körül egy-
értelmûen leesnek, míg az új mesterhege-
dûk esetében sokkal magasabb  frekvenci-
ák esetében is még látható valami. De ha-
sonlítsuk össze az a) és a c) ábrát: félreis-
merhetetlen a hasonlóság a régi olasz és
az olcsó gyári hegedûk között.

Nincs olyan mûszer, amellyel egy
hangszer hangzási minôségét meg lehetne
mérni. Eltekintve attól, hogy senki sem
tudja, létezik-e ilyen valójában és ha igen,
ezt hogy lehetne egyáltalán bizonyítani,
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nagy valószínûséggel alapvetôen lehetet-
len ilyesmit fizikai mérések segítségével
kipróbálni.

Szubjektív benyomás

Meg lehetne kérdezni az embereket,
hogyan érzékelik egy hegedû hangzá-
sát. Ehhez elegendô közönséget gyûjte-
ni, elôttük egy Stradivari és egy jó új
hegedûn valamit játszani és megkérdez-
ni a hallgatókat, nekik melyik tetszik
jobban. Hasonló kísérleteket újra és új-
ra végeznek. Minden esetben azonban,
amirôl tudni lehet, az eredmény döntet-
len volt. És amit az ember nem tapasz-
talt, nem is biztos, hogy létezik. Sosem
lehetett azt hallani, hogy a közönség
egyértelmûen a Stradivarira szavazott
volna. 

Egy hasonló tesztrôl szóló tudósítás
figyelemreméltó megjegyzéssel zárul: a
hegedûs, aki mindkét hegedût megszó-
laltatta, mindvégig tudta, mikor milyen
hangszeren játszik. Ez teljesen hihetô
és azokat a nehézségeket is illusztrálja,
amelyek ellentmondanak az ilyen jelle-
gû kísérleteknek: a hegedûs, aki a kü-
lönbözô hangszereket bemutatja, ter-
mészetesen ahhoz a hangszerhez szo-
kik, amin folyamatosan játszik. De
hogy a hangszerek mennyire különböz-
nek kifejezésben és hangzásban, tekin-
tet nélkül arra, hogy régiek vagy újak,
minden muzsikus számára ismeretes.
Ha a bemutatásra kerülô hangszerek
egyike véletlenül hasonlít ahhoz, amit a
muzsikus megszokott, az nagy valószí-
nûséggel jobban szólal majd meg, mint
egy másik, amelyen elôször be kell ma-
gát játszania ahhoz, hogy rendesen meg
tudja szólaltatni. Ezzel együtt érdemes
ezen a vizsgálaton elgondolkodni.

Elôítéletek

E nehézségektôl eltekintve teljesen kilá-
tástalan lenne meggyôzni az ortodox
muzsikusokat. Semmi sem ragad meg
jobban az emberi fejekben Albert
Einstein szerint, mint egy elôítélet. A
régi hangszerek hibátlanságába vetett hit
az igazhitû vonós muzsikus világnézet-
ének elidegeníthetetlen része. Minden
mást elvetnek és annak ellenkezôjét ál-
lítják. Aki még ezután is kételkedik, azt
sajnálattal megmosolyogják.

Egy másik elterjedt vélemény, hogy
a hegedû hangja gyakori játék révén
megjavítható. Ez azonban csak egy me-
se, amit gyerekeknek mondunk, hogy
szorgalmasan gyakoroljanak. Milyen
könnyû a pici akusztikus energiákat
számolni, amelyek egy vonós hangszer
megszólalásakor keletkeznek és rámu-
tatni arra, hogy azok hatást gyakorol-
nak a hangszerre. Hasonló a helyzet  a
„bejátszás” esetében is. Ha egy muzsi-
kus állítja, hogy hegedûjét be kell ját-
szania, az majdnem olyan, mintha egy
biciklit akarnánk megtanítani bicikliz-
ni. A bejátszás helyes kifejezés, ám
nem a hangszert játsszuk be, hanem a
hangszeres játssza be saját magát a
hangszeren. Az sem lehetséges, hogy
évszázados folyamatos játék a régi he-
gedûkön képes megôrizni azok gyönyö-
rû hangzását.

Újra és újra felröppen a hír, amely
szerint a régi hangszerek, éppen az el-
öregedés miatt, veszítenek hangzásuk
minôségébôl. Ez természetesen alapve-
tôen lehetséges, mivel a régi fa elkor-
hadhat. Ez azonban csak akkor fordul-
hat elô, ha roszszul tárolták a hangszert,
ami az ilyen értékes tárgyak esetében
szinte teljességgel kizárt. Szárazon tar-
tott fa vegyileg különös ellenálló képes-
séggel rendelkezik és mérési techniká-
val sem találtak szerkezeti deformitást.
Nagy valószínûséggel az állítólagosan
régi hangszerek sosem szóltak különö-
sen jól, amit az ember elôször magának
vall be, és csak aztán áll a nyilvánosság
elé egy ilyen lehangoló „felvilágosító”
elemzéssel.

Változ(ta)ások

Hogy sok régi hegedû fogyatékosságai
nem életkoruknak köszönhetôek, hanem
annak, hogy az évek során sarlatánok
elrontották ôket, ma már minden hege-
dûkészítô számára világos. Ráadásul
ennek annál nagyobb a valószínûsége,
minél régebbi a hegedû. Alig van olyan
régi hangszer, amelyet élete során jelen-
tôsen meg ne változtattak volna. A
hangzást jelentôsen befolyásoló bas-
szusgerendát majdnem minden régi
hangszernél kicserélték. A hangzásért
még inkább felelôs tetôt javították, vé-
konyították vagy alátéttel látták el. Mi
az, ami olyan egyáltalán, amilyen ere-
detileg is volt? 

Mi a helyzet azzal a hírrel, amely a ré-
gi hangszerek utánozhatatlanságáról
szól? Részben inkább az összbenyomás,
a külön mégsem mérhetô hangzás ad
széles alapot minden ilyen kedvelt elôí-
téletnek, vágyakban elképzelt ered-
ménynek. Mi az, amit – figyelembe vé-
ve az Amatik, Rugerik, Guarnerik és
Stainerek sokoldalúságát – „jó hangzás-
nak”, „nagy vivôerejû hangnak”, „régi
olasz csengésnek” nevezünk? Elpufog-
tatott frázisok csupán. Ki bogozza ki ké-
szen a mûremeket, dolgozza ki az ös-
szes, különbözô típusú régi hangszerre
azt a  közösen jellemzô jegyet a külön-
bözô hangzások és megszólaltatási sajá-
tosságok sokféleségébôl, amely végül az
„egyszeriség és felülmúlhatatlanság” tu-
lajdonságát kölcsönzi a hangszerek egy
csoportjának?

Történetiség

Mindezzel együtt nem szabad elfelejteni,
hogy valójában az elsô hegedûk, csellók
és brácsák voltak, amelyek a gambajel-
legû hangszerek utódjaiként az akkori ze-
ne számára teljesen új megszólalási lehe-
tôségeket, és ezzel együtt új hangzásképet
teremtettek. Éppen az új hangzáskép meg-
teremtésében „álltak  helyt” a régi olasz
hegedûk, elsôsorban a cremonai készítôk
mûhelyeibôl származók. A cremonaiak
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Egyedül a hegedûkereskedelem természet
adta értékalkotó érdekei sosem hozták
volna létre a híres cremonai hegedûépítôk
zeneakusztikai titkai köré emelt mostani
szellemi építményt. Inkább csak azokról a
kiváló cremonai hegedûkrôl és az azokat
kísérô, roppant fontosnak tartott nyilvá-
nosságról szereztünk volna tudomást,
amelyeket híres hangszeres elôadók vá-
lasztottak ki maguknak az elmúlt száza-
dok során. Ez elsôsorban Antonio Stradi-
vari (1644-1737) „arany korszakában”
készült hangszereire, valamint Giuseppe
Bartolomeo Guarneri del Gesú (1698-
1744) alkotó munkásságára érvényes.
Ezek a történelmi elôzmények, egyes
hangszerek rendkívüli minôségébôl és a
hozzájuk fûzôdô legendákból gerjedt exk-
luzivitás aztán megmutatkozik az említett

nagymesterek hegedûinek több millió
márkás árszínvonalában is.

A Stradivari hangzásjelenség

A probléma rendkívül összetett: hallás-
fiziológiai és hangszerépítési szempont-
ból számos dolgot kell tárgyszerûen ele-
mezni ahhoz, hogy képet kaphassunk a
Stradivari hegedûk hangzásának már-
már transzcendentálisnak értékelt jelen-
ség.  Fontos szerepet játszanak a követ-
kezô faktorok: 
• Az úgynevezett A-formáns* jellege és

kifejezése. Sok Stradivari hangszernek
erôs énekes-formánsa van. Ez azt jelen-
ti, hogy az énekhangban a 2-3 kHz kö-
zötti tartományban van egy eros for-
máns, amely a zenekarból képes kiemel-
ni az énekes hangját, és a lecsengési ide-

je is lényegesen hosszabb a többinél. A
szakemberek ezeket a jellemzôket Stra-
divari-formánsoknak nevezik.

• 2. A hegedû kifejezôképessége, játékel-
lenállása és játéksajátosságai,

• 3. a hang fénye, tisztasága és a hangkép-
zés módja,

• 4. a hangzás egyensúlya, 
• 5. a regiszterviszonyok, az árnyalás,
• 6. a hang ereje, a relatív hangerô a zárt

hangzás hang vivôerejét illetôen is, a
hang áttetszôsége és a dinamikai viszo-
nyok.
A megnevezett hangzásjelenségeknek,

köztük elsôsorban az A-formánsnak –
nemcsak a mûvészi kivitelû vonóshang-
szer-építôk számára tartalmaz irányt mu-
tató jelentést. E jelenség alapján határoz-
zák meg napjaink mûvészi kivitelû gitár-
és egyéb húroshangszer-építés hangzás-
szellemi alapjait is. 
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Klónozás vagy mûvészi megvalósítás?
A jövô távlatai a cremonai hegedûk újra alkotásában

A hangszerépítés akusztikus méréstechnikája új távlatokat nyit a mûvészi hegedû- 
és gitárépítés számára. A precíziós analitikus hangszerépítési módszerrel többek között olyan

hangszert lehet megépíteni és hangzását megteremteni, amelynek pontosan rekonstruált,
messzemenôen megfelelô rezgési módusok, rezgési mechanizmusok révén mintegy

referenciahangszerként is szolgálhat.

* Formáns = felhangtartomány

uralták az akkori hegedûpiacot, nem utol-
só sorban hihetetlen produktivitásuk mi-
att. Csengésük jellemzô volt az új típusú
hangszerekre. Erre épült a zenei ízlés és
ez még mind a mai napig érvényes. Amit
akkoriban a hegedûépítésben meg tudtak
valósítani, azt tudják még manapság is. 

A virágzás idejét érthetôen hanyatlás
követte. A hegedû a tömegtermelés áldo-
zatául esett. Már nem az volt, mint  egy-
koron, a régi mesterek idején. Így, ahogy
az gyakran megesik, történelmi ténybôl
mítosz keletkezett, amely elôbb fixa ideá-
vá, majd dogmává merevedett.

Személyes kötôdések

A muzsikus számára azonban a hang-
szer nem csupán egy használati esz-

köz, mint amilyen például a számító-
gép a mûszaki szakember számára.
Hasonlóan az énekesek hangjához, a
hangszer médium az ô számára, amin
keresztül kifejezheti zenei elképzelé-
seit. Saját hangszerén „bejátszottnak”
érzi magát. Ismeri azt a legapróbb
részletekig. Össze van vele kötve. Az
idôk során a hangszer a muzsikus ré-
szévé válik. Büszke mûvészetének ré-
szesére és szívesen hallgatja híres régi
hegedûépítôk nevét az ô saját hang-
szerének készítôje mellett emlegetni.

Mindez messzemenôen érthetô és
teljesen rendben van. A muzsikusnak
azon a hangszeren kell játszani, amel-
lyel boldog és jól érzi magát. Ha úgy
gondolja, hogy csak egy Stradivari ké-
pes megfelelni mûvészi kívánalmai-
nak, vásároljon olyat, ha teheti. 

Annak azonban, aki ilyen luxust
nem engedhet meg magának, csak azt
mondhatjuk, hogy a szóbeszéden kívül
mindeddig semmilyen hihetô bizonyí-
ték nem utal a régi hangszerek bármi-
lyen elônyére az újakkal szemben.
Hogy ezt gyakran kijelentették, de va-
lójában soha nem figyelték meg és tu-
dományosan egyáltalán nem bizonyí-
tották, már elmondtuk. Régi hangsze-
ren játszani nem több, mint kedvtelés,
hobby. Mindennek semmi köze a játsz-
hatósághoz és a hangzáshoz.

dr. Wernfried Güth
fordította: Tóth Anna

(Megjelent: Das Musikinstrument,
1998/6-7; a Központi téma c.

rovatban.)


