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A zenei historizmusra sokan – és tévesen – úgy tekintenek, 
mint olyan törekvésre, melynek szándéka az eredeti hang-
zás minél tökéletesebb reprodukálása. Tudjuk azonban, 
hogy ez lehetetlen, és valójában értelmetlen is lenne, hiszen 
az a mai hallgatóban inkább valamiféle „muzeális” benyo-
mást keltene. (Kicsit ironikusan fogalmazva: egy barokk 
orgonamű megszólaltatásakor a historizmus érdekében a 
hangszert nem szükséges barokk kori levegővel fújtatnunk.) 
Ehelyett a historizmus lényege az előadó szabadságában rej-
lik, vagyis abban, hogy a fennmaradt, gyakran csak nagyon 
vázlatos kottaképet – természetesen az adott stíluskörön 
belül – szabadon értelmezheti. Ez többek között a hangsze-
rek, a tempók megválasztására, a frazeálásra, a díszítések 
alkalmazására egyaránt vonatkozik. A historizmus a hang-
mérnök számára is megteremtette a szabadságot, hiszen 
szinte kötöttségek nélkül bánhat a helyszínválasztással és a 
hangszerek térbeli elhelyezésével. Mindez a muzeális hatás 
helyett élő benyomást eredményez. Talán nem túlzás állíta-
ni, hogy egy jól átgondolt előadás esetén a mai hallgató úgy 
érzi, mintha saját korának zenéjét hallaná, miközben a régi 
korok hangzásvilágában gyönyörködhet. Ebből a szabad
ságból következik, hogy ha több historikus együttes elő
adásában meghallgatjuk ugyanazt a zeneművet, akkor 
szinte mindegyik más és más. A historizmus tehát lényege-
sen sokszínűbb, mint a „hagyományos” romantikus felfogás. 
S mert a historikus lemezeken szinte minden esetben pon-
tosan (olykor képekkel is illusztrálva) feltüntetik a megszó-
laltatott hangszereket, az alábbiakban – a teljesség igénye 
nélkül – témánk tárgyalását egy kis hangszertörténeti be-
vezetővel indítjuk.

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
11. rész: A zenei historizmus és a hangfelvétel

A művészetelméletben a historizmusnak több értelmezése létezik, ám az alábbiakban csak 
a zenei historizmussal, és annak is azzal az ágával foglalkozunk, amely a régebbi előadói 
gyakorlattal kapcsolatos kutatásokra és azok mai alkalmazására épül. A hangfelvétel- 
esztétikát ez annyiban érinti, hogy ennek nyomán a stúdiókban új hangszínek, új hangzás-
arányok jelentek meg, s felértékelődtek az eredetileg nem stúdiócélú helyszínek, mindenek-
előtt a templomok. Az elmúlt csaknem fél évszázad zenei életére visszatekintve ma már 
elmondható, hogy a historizmus – miközben az előadó-művészetben gyökeres fordulatot 
hozott, s napjainkra már önálló előadói stílust teremtett – a hangfelvételi tevékenységet sem 
hagyta érintetlenül.

� Ujházy László

Albert Schweitzer már 1909-ben hangoztatta, hogy a romantika 
hangzásideáljaszerintépítettorgonákonBachműveinemszólaltat-
hatókmegstílusosan
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Régi-új hangszínek

A 20. század hangszerei – bár játéktechnikai és dinamikai 
szempontból minden eddiginél „tökéletesebbnek” bizo-
nyultak –, eléggé eltávolodtak a korábbi korok hangszerei-
től. Ez talán az orgonaépítésben volt a legszembetűnőbb: 
Albert Schweitzer már 1909-ben hangoztatta, hogy a ro-
mantika hangzásideálja szerint épített orgonákon Bach mű-
vei nem szólaltathatók meg stílusosan. Schweitzer idején 
még Európában szólt néhány barokk orgona, melyek meg-
mentéséért maga is sokat tett, s később ennek is köszönhe-
tően jött létre a neobarokk orgonamozgalom. Ami a többi 
hangszert illeti, az 1960-as években jelentek meg olyan 
együttesek, melyek a romantikából táplálkozó „modern” 
hangszerek helyett már a középkor és reneszánsz hangsze-
rek kópiáit alkalmazták. (A korabeli hangszerekről méret-
helyes rajzok, illetve múzeumi példányok is fennmaradtak, 
maguk a hangszerek viszont sajnos már – néhány kivételtől 
eltekintve – használhatatlanok, szétszáradtak, megrepedez-
tek, anyaguk elfáradt. Arra azonban jók, hogy többé-kevés-
bé pontos méreteket szolgáltassanak a különböző modern 
kópiák készítéséhez.) 
Már az európai középkor is igen gazdag hangszerkészlettel 
rendelkezett, amit a korabeli ábrázolások meggyőzően ta-
núsítanak. Bár ezek többnyire nem valóságos zenei ese-
ményt tárnak elénk, a tipikus hangszerekről és hangszer
összeállításokról mégis sokat elárulnak. A képeken 
gyakoriak a pengetősök: például a psaltérium, a hárfa, a fú-
vósok között a tolótrombita, majd az ebből létrejött – mai 
magyar elnevezésével – harsona, a kettősnádas oboaős 
schalmei, valamint a kis hordozható portatív orgona. A vonó 
a 9. századtól jelent meg az európai zenei gyakorlatban, ám 
mivel egyes kutatások szerint a keleti lovas népek az íjat ló-
szőrből készítették és gyantával tartósították, így lehet, 
hogy ez is „ősmagyar” találmány. Mély hangfekvésű hang-
szereket nem építettek, jellemző, hogy a bőgő méretű 
tromba marina nevű hangszeren is csak az „üveghangokat” 
játszották, ezért rezonáns teste nem is volt.
A historizmus kezdeti időszakában különösen hangsúlyos 
volt a reneszánsz, amely a zenetörténet talán leggazdagabb 
hangszerparkját teremtette meg, s így a „reneszánsz rene-
szánsza” számtalan új, a 20. századi közönség által korábban 
ismeretlen színt hozott a zenei életbe. Emellett a reneszánsz 
zenéje a kórusoknak köszönhetően nem volt ismeretlen, a 
hangszereken megszólaló művek pedig nagyrészt a kor 
„tánc zenéiként” könnyen befogadhatók voltak.
A középkor hangszínellentétekre épülő analitikus felfogásá-
val szemben a reneszánsz áttetsző, szintetikus hangzása ele-
ve feltételezte a hangszer-családokat, vagyis egy olyan hang-
szerkészlet használatát, melyben valamennyi hangszín az 
összes hangfekvésben megszólaltatható. (Napjainkban ez 
következetesen csak a vonósokra jellemző.) Fontos akuszti-
kai jelenség, hogy azok a hangszínek a legolvadékonyabbak, 
melyek felhangszegények, tehát a lágy hangok, s mindez a 
leghatározottabban a bő, hengeres furatú reneszánsz block
flötékre érvényes, melyek szinte orgonaszerűen olvadnak 

egybe. Ezért a reneszánsz zene (és újjáéledésének is) egyik 
„sztár hangszere” a blockflöte volt, amit – egyébként na-
gyon helyesen – inkább furulyának nevezhetünk, csakhogy 
népi kultúránk annyira bővelkedik e hangszerekben, hogy 
a „furulya” szó hallatán többnyire inkább a népi változatra 
gondolunk, holott – főként akusztikai működését tekintve 
– ugyanarról a hangszerről van szó.
Ebben a korban a furulyákat nyolc hangfekvésben épí tették, 
melyek közül a legkisebb (egyben legmagasabb hangfekvésű) 
egy oktávval szólt a ma ismert szoprán fölött, miközben ha-
talmas basszus változataik már szinte a kezelhetetlenség 
határát súrolták. Mélyebb változataik furata viszonylagosan 
szűk, tehát annyira halkak, hogy a rossz nyelvek szerint 
hang helyett csak meleg levegő árad belőlük. (Sajnos a régi 
hangszerekkel kapcsolatban a „kívülállók” részéről olykor 
több volt a gúnyos, mint az elismerő vélekedés.) A barokk-
ban a furulyák továbbra is előkelő szerepet töltöttek be: ha 
a szerző előírása „flauto” volt, az többnyire a furulyát jelen-
tette, míg az akkor már ugyancsak népszerű fuvolák ese
tében külön kiírták, hogy „flauto traverso”. Ekkor már 
mindkét hangszer szűkülő kúpos furatot kapott, mélyebb 
hangjaik ezért halkabbak, ám ennek köszönhető például a 
barokk fuvolák gyönyörű, szinte galambturbékolásra emlé-
keztető hangja. A klasszikában a furulya elveszítette jelen-
tőségét, csak a népi gyakorlatban élt tovább, a fuvola pedig 
hengeres furatot kapott, s ezzel hangerőssége megnőtt, 
hangja jelentőségteljesebbé vált. Amikor a mai zenekarok-
ban a vonósok fölött megszólal a fuvola, valóban ő teszi rá 
a hangzásra a koronát.
A kettősnádas fafúvósok közül ugyancsak jelentős szerepet 
játszottak a pommerek, melyek a keresztesek által a közel-
keletről behozott félelmetes hangú arab harci oboáknak a 
középkori schalmeien át vezető reneszánsz változatai. Ugyan 
hangjuk ekkorra már nem félelmetes, de bővebb furatuk és 
tekintélyes tölcsérük révén még mindig nagyon karakteres, 
markáns, s már magában hordozta a mai oboa és angolkürt 
karakterét. Masszív felépítésük révén a pommereket még 
verekedésre is használták, amint azt egy korabeli rajz tanú-
sítja. A barokk kíméletlen rostája a mélyebb változatokat 
kiselejtezte, a discantból alkotta meg (mai elnevezésével) a 
barokk oboát, illetve az altból az oboa d’amorét, valamint 
oboa da cacciát. Az elsőből lett a mai oboa, míg a második 
kettőből az angolkürt, mely utóbbinak semmi köze nincsen 
az angolokhoz, hanem egy franciából történt helytelen, fél-
reértett fordítás következménye. A barokkban e hangszerek 
még gyönyörű, telt hanggal rendelkeztek. A tenor pommer
nek megfelelő mélyebb oboa megalkotását Richard Strauss 
szorgalmazta ugyan (Heckelfon elnevezéssel meg is épült), 
ám az ő korában már meglehetősen megkövesedett hang-
szerpark ezt a hangszert nem fogadta be. Egyébként az oboa 
története jól szemlélteti, hogy egy harsány arab hangszer az 
évszázadok folyamán hogyan vált egy nőiesen törékeny han-
gú instrumentummá. 
A pommerek csendesebb és a lassan kialakuló házi zene 
céljaira jobban megfelelő megtört változata a „fagottős” 
dulzian. Elnevezése (dolce=lágy, édeskés) is arra utal, hogy 
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egyenes társaikhoz képest hangjuk visszafogottabb, amit 
többek között a sugárzó végükre helyezhető perforált dugó-
val értek el. Ugyancsak hangszercsaládban épültek, négy 
hangfekvésben. A reneszánszban tehát a fagott karakter 
igen kiterjedt volt, hiszen például kis szoprán dulziánok is 
voltak. A barokk ebből a családból csak a mélyebb változa-
tokat tartotta meg, s a continuora különösen is alkalmas 
hangszínű barokk fagotton át így jutunk el a mai fagotthoz. 
Míg a reneszánszban az oboa és a fagott szín két külön, min-
den hangfekvésre kiterjedő család volt, addig ma már az 
oboa, angolkürt, fagott, kontrafagott képez – némi megal-
kuvással – egy családot.
A reneszánszban számos olyan fafúvóscsalád létezett, me-
lyeknek a mai hangszerkészletben nincsenek utódai, s 
ezek között az egyik legkarakteresebb – és a historikus 
együttesek által előszeretettel használt – hangszer a görbe-
kürt. Elnevezésében annyi az igazság, hogy valóban görbe, 
de mai „kürt” fogalmunk szerint egyáltalán nem kürt, ha-
nem egy ugyancsak kettősnádas fafúvó, a végén eseten-
ként állati szarvval, s mivel a „szarv” és a „kürt” egyes 
nyelvekben azonos alakú, innen e hangszer megtévesztő 
elnevezése. Zizegő, rendkívül felhangdús hangszínével a 
barokk már nem tudott mit kezdeni, tehát inkább kivonta 
a zenei életből.

Az egyszerűnádas klarinét középkori és reneszánsz létezésé-
ről nincsenek biztos forrásaink. A barokkban már megje-
lent a chalumeau elnevezésű francia népi hangszer azonos 
elnevezésű „műzenei” változata, majd ennek továbbfejlesz-
téseként hamarosan létrejött a clarinetto, mely elnevezését 
onnan kapta, hogy mivel azon a magas trombitaszólamok 
könnyen megszólaltak, ezért e „trombitácskákat” váltó-
hangszerként az oboisták fújták, akik ilyenkor a rézfúvósok 
közé ültek az együttesekben. E trombitapótlék helyett azon-
ban hamarosan elnyerte méltó és önálló szerepét a zeneka-
rokban.
A barokktól napjainkig a fafúvók jelentős változáson mentek 
át, melyek egy része játéktechnikai jellegű, ám hangzásuk is 
jelentősen változott. Nem véletlen tehát, hogy az együttesek 
a különböző korszakok historikus megszólaltatásakor más
más típusokat szólaltatnak meg.
Ami a rézfúvósokat illeti: már a középkorban igen népszerű 
volt a harsona, különösen a pommer-együttesek legmélyebb 
hangfekvésű tagjaként. A trombitáknak pedig – főként a há-
borúkban – olyan kiemelt hírvivő szerepük volt, hogy a 
trombitások sokszor az uralkodó asztalánál ülhettek. A szo-
kásos korabeli felosztás szerint – mely a hangszereket a hang-
erősségük alapján csoportosította – a rézfúvósok és a 
pomme rek voltak a „szabadtéri” hangos hangszerek. A rene-
szánszban megjelenő és még a barokkban is előszeretettel 
használt zink a szóló hangszerek egyik sztárja volt. A fából 
vagy elefántcsontból készült hangszertesten a furulyákhoz 
hasonló nyílásai voltak, de a megszólaltatás a rézfúvókra 
jellemző tölcséres fúvókával történt. Igazi átmeneti hang-
szer a rezek és fák között, selymes, jól árnyalható, de ugyan-
akkor, határozott, tömör hangszínnel. (Jóval később ezt az 
átmeneti szerepet a szaxofonok vették át.) A barokkban 
igen népszerű volt a trombita és a kürt. Bach hihetetlenül 
virtuóz szólamokkal ajándékozta meg e két hangszert, ám a 
rezek egészen a romantikáig szűkebb furatúak voltak, ezért, 
és kisebb sugárzó tölcsérük következtében lényegesen hal-
kabb hanggal rendelkeztek. Mivel akkor még nem tar-
talmazták a mai hangszerekre jellemző szelepeket, e két 
hangszert natúr trombita, illetve natúr kürt elnevezéssel kü-
lönböztetjük meg mai utódaiktól. Közülük különösen is 
érdekes a kürt: mivel egy adott hosszúságú cső csak egy ter-
mészetes (natúr) felhangsorra rezonál, a hangkészlet kibő
vítése érdekében különböző hosszúságú toldalékcsöveket 
illesztettek a hangszerbe. Az ily módon változtatható har-
monikus sor jelentősen kibővítette a hangszer hangkészle-
tét. A későbbi szeleprendszer lényegében ugyanezt valósította 
meg, billentyűk segítségével. Ugyan nem szokás a hangsze-
reket „könnyű” és „nehéz” jelzőkkel illetnünk, azért kétség-
telen, hogy e natúr hangszerek gyönyörű hangjának „ára” 
van, mert tiszta megszólaltatásuk komoly felkészültséget 
igényel. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy jó natúr trombi-
tás vagy natúr kürtös egy locsolókannán is képes lejátszani 
a Brandenburgi versenyek rezes szólamait.

Következő írásunkban a régi vonós és billentyűs hangsze-
rek bemutatásával folytatjuk sorozatunkat. �

Reneszánszfúvósok:harsona,kétcink,görbekürt,basszusBlockflöte
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