
Gyenge Enikő

Wiener Klangstil… és a csodakürt
„...mit nyerünk azzal, ha minden  

hibátlan, de semmi nem csodálatos?” 
(Nikolaus Harnoncourt)

A mitikus bécsi hangzás fogalma legtöbbünk számára valamelyest a homályos  
és megfoghatatlan kategóriába esik. A téma tudományos feldolgozása új keletű: 

a bécsi Zeneakadémián 1966-ban alapították a tanszéket1, ahol akusztikai  
mérésekkel és empirikus vizsgálatokkal igyekeznek igazolni a fenomén objektív 
létezését. De nem csak a jellegzetes bécsi hangszertípusok (kürt, oboa, üstdob) 

karakteres hangszínének vizsgálatáról van szó: kutatók és muzsikusok  
egyöntetű véleménye szerint a „Wiener Klangstilnek” számos  

nehezebben megfogható, majdnem filozófiai szintű eleme van.

FELIX AUSTRIA
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A hangszeresnek az osztrák zenei hagyományba való 

beágyazottsága, a hangzástradíciók tanárnövendék 

folyamatossága és az ebből fakadó sajátos hangkép 

elképzelés, sőt, bármilyen furcsán hangzik, a bécsi tájszólás 

ismerete mind hozzátartoznak a fogalomhoz. Wolfgang 

Tomböck kürtművésznek (Bécsi Filharmonikusok) nem 

okoz gondot a bécsi tájszólás, régi bécsi zenészcsaládból 

származik, apja és a nagyapja is kürtös volt. Lehengerlő 

családi példák vagy inspiráló közeg? Hogyan hangzik 

zenekaron belülről a híres Wiener Klangstil? 

„Engem nem kürtösnek szántak, csellistának akart taníttatni 

apám – kezdte élénken Tomböck –, de a nagyapámat 

meggyőztem, hogy titokban tanítson engem kürtölni. 

És milyenek a fiúk: minden erőmmel azon voltam, hogy 

jobb kürtös legyek, mint apám. De neki is igaza volt: közel 

s távol egyetlen kürtös álláslehetőség volt kilátásban a 

Filharmonikusoknál, és ő félt mindent egyetlen lapra 

feltenni. Más zenekar szóba sem jöhetett, persze. (nevet) 

Huszonegy évesen kerültem az Operaház zenekarába, majd 

pár évvel később a Filharmonikusokhoz. Olyan biztos, 

gikszermentes kürtös akartam lenni, mint apám, olyan szép 

hangú, mint Roland Berger, és olyan laza, mint Günter 

Högner. Sok, elképesztően sok gyakorlásom volt benne, fél 

életem ezzel telt el.

A Filharmonikusoknál bécsi kürtön játszik a teljes kürt

szólam, ezen a sokat vitatott, kényes hangszeren.  

Nem is hangszer ez, hanem egy gyűlöltimádott ellenfél, 

egy karizmatikus bestia, aki sokéves intim együttlét ellenére 

is veszélyes és kiismerhetetlen lehet a gazdája számára. 

A duplakürtöknél néha elkendőzhető egy gikszer,  

de a bécsi kürtnél nincs csalás. Hogy mégis miért  

ragaszkodunk hozzá? Egyszerű: mert csodásan szól, 

lágyan, kereken, végtelenül gazdag színskálával. Brahms, 

Bruckner és Wagner zenéihez való. Rizikói ellenére sok 

kiváló karmester szerette, Zubin Mehta, Maazel, Abbado, 

Harnoncourt. 

A ’80as években a Yamaha cég is felfedezte a bécsi 

kürtben rejlő művészi (és üzleti) lehetőségeket. Sokat 

dolgoztam velük, csiszolgattuk a hangzást, mert éppen 

az általam használt kürt kópiáját kezdték fejleszteni és 

gyártani.3

A zenekarban a kürt olyan, mint egy baritonból lett tenor, 

mint Plácido Domingo. Igazi kaméleonhangszer,  

a legváltozatosabb karaktereket kelti életre. Mozart nem 

lenne Mozart, ha nem utalna játékosan Fiordiligi áriájában 

a két obbligato kürttel a vőlegény szarvaira. Persze a kürt 

igazi specialitása a titokzatos romantikus természet, az 

éjszakai erdő ábrázolása (A bűvös vadász, A rajna kincse, 

Siegfried). A Siegfriedben sok feladatunk van, kezdve 

a „Ruf”fal, ami minden kürtös rémálma. Hálátlan ügy, nem 

is sejti, mennyire: a kürtös a színpad mögött áll egyedül 

a sötétben, hosszú szünet után száraz ajkakkal, és így kell 

a számára láthatatlan, nehéz szólamával küzdő énekes 

minden egyes hangjával tökéletes szinkronban játszania. 

A legkisebb hiba káoszba torkollik. Egyetlen előnye, hogy 

senki nem látja őt, így a szólója után eliszkolhat egy söröző 

(vagy a depressziója) mélyére.  

A „bécsi hangzás” az a sajátos hangszeres 
hangzásstílus, előadásmód és hangszínideál, 
amely a bécsi (kisebb-nagyobb mértékben 
általában osztrák) zenekarok zenekari és kamara-
zenei produkcióit megkülönbözteti a nemzetközi 
gyakorlatban megszokottól2. A jelenség történel-
mi gyökerei közismertek: a viszonylag egységes 
európai kottaírás dacára a 20. század előtt 
az egymástól elszigetelten működő zenei köz-
pontokban egyfajta regionalitás – sajátos 
hangszer állomány és regionális előadói gyakorlat 
– alakult ki. Csupán a kiválasztott elitnek és 
a sokat utazó csúcsmuzsikusoknak volt lehetősé-
gük e különbségek szubjektív vagy értő össze-
hasonlítására. A 20. század technikai robbanása 
mindezt megváltoztatta: viszonylag egységes 
hangzás sztenderdek alakultak ki, ezekből nem-
igen „lóg ki” sajátos hang vagy couleur local. 
A kevés kivétel egyike a Bécsi Filhamonikusok 
zenekara, amely hangszerállományának sajátos-
ságai és többszázados töretlen előadói tradícióin 
keresztül megtestesíteni látszik a Wiener Klangstil 
jelenséget. Objektív összetevői elsősorban 
a hangszerek: a kürt (a cső hossza és menzúrája, 
a cserélhető „bogenek”, a pumpás ventilek); 
az oboa (a cső menzúrája, billentyűzet, nádak); 
az  üstdob (felépítés, kecskebőr membrán, ütők), 
de a klarinétnak, fagottnak, trombitának is van 
kisebb eltéréseket mutató bécsi változata. A többi 
karakterisztikum szubjektívebb: ilyen a vibrato 
nélküli intenzív és színgazdag játékmód ideálja, 
valamint a zenész személyében rejlő sokféle 
tényező. A hangzás létrejöttében fúvós hangszerek 
és üstdob esetén a hangszertípus a meghatározó, 
míg a vonósoknál szinte 100%-ban a muzsikus.

Nikolaus Harnoncourt: „A zenében az alapvető 
konfliktus a szépség és a hibátlan játék között 
van. Vegyük a hagyományos bécsi kürtöt. 
Veszélyes egy hangszer, fúvócsöve négy méter 
hosszú, a felhangok nagyon közel vannak 
egymáshoz, ezért a kürtös könnyen hibázhat. 
Viszont a hangszíne csodásan gazdag.  
Az amerikai zenekarok ezzel szemben ragaszkod-
nak a tökéletességhez, kürtjeik rövidebb  
fúvó csővel rendelkeznek, és gyakorlatilag  
gikszermentesek. De a hangzásuk számomra 
teljesen érdektelen. Mit nyerünk azzal, ha minden 
hibátlan, de semmi nem csodálatos?”3 
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De hagyjuk is a kürtöt. Ha azt kérdezi, belülről hogyan szól 

a bécsi zenekar, csak annyit mondok: vonósok. A csodás, 

bársonyosan sűrű vonóshangzás, mindenki könyékig benne 

a húrokban… Nem lehet megunni.”

Pár adat a bécsi kürtről4

Egy szimpla Fkürtről van szó, amely már első pillantásra is 

különbözik az Ausztrián kívüli világ zenekaraiban használt 

ún. dupla és triplakürtöktől. Utóbbiak – nagyon leegysze

rűsített megfogalmazással élve – nevüknek megfelelően 

két, illetve három különböző hangolású kürtszerkezet 

egybeépítésével jöttek létre. 

A kürttípusok legmarkánsabb különbségét a fúvócső 

hossza adja: a bécsi kürt csőhossza lényegesen hosszabb, 

3,7 m, a duplakürté 2,7 m, a magas Fkürté 1,8 m. Milyen 

hangzásbeli különbségek adódnak ebből? A hosszabb 

fúvócső nagyobb befújási energiát kíván a játékostól,  

hiszen nagyobb levegőoszlopot kell megmozdítania, ám ez 

csupán a hangindítás első ezredmásodperceinek nagyobb 

erőfeszítésénél jelent hátrányt, amíg a hangszertest 

rezgésbe nem kerül. Ezt követően már csak azt az energiát 

kell pótolni, ami a hang kisugárzása folyamatában a belső 

súrlódás miatt elvész. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

a bécsi kürtösnek fizikailag több energiára van szüksége 

a magasabb vagy staccato passzázsok megszólaltatásához 

(lásd Falstaff, Otello, Trubadúr szólói), középregiszteres 

kantilénákban (Wagner, Bruckner) azonban kevesebbre, 

hiszen kevesebb levegő bevitelével is fenntartható az 

intenzívebb vivőerő. Ráadásul közepes dinamikánál átható, 

de nem lehengerlő a hangszer – ez magyarázza például, 

hogy a kürtkórus nem nyomja el a vonósokat egy Bruck

nerszimfóniában. 

Talán ennél is fontosabb jellemző, hogy a hosszabb,  

de kisebb menzúrájú fúvócső okán a hangszer lényegesen 

hangszíngazdagabb – akusztikai kísérletekben  

egy ff hangerővel megfújt c2 hang a bécsi kürtnél  

55 felhanggal, egy duplakürtnél 28 felhanggal szólal meg.  

A gazdagabb hangszínpaletta magyarázza ugyanakkor  

a bécsi kürt hangszínének puhaságát, bársonyosságát, 

illetve azt a képességét, hogy alkalmas  

különböző hangszínek megvalósítására a hangerőtől 

független módon is.

Egy másik konstrukciós sajátosság, az ún. pumpás  

ventilszerkezet és ennek helyzete teszi lehetővé  

a bécsi kürt legkedveltebb sajátosságát, képességét a lágy, 

szinte egybefolyó legatókra, amelyek objektív okokból 

nehézséget okozhatnak a dupla és tripla kürtök számára. 

Például Bruckner 4. szimfóniájának bevezetőjében  

a bécsi kürt az fhangról ugyanazzal a fogással csusszan át 

fiszre vagy ere, míg a duplakürtnél ez kisterces ugrás lesz.

Minden minőségi előny mellett a hangszer 

nagyobb csőhossza okozza a bécsi kürt 

legendásan kényes kezelhetőségét. A tény, 

hogy az alaphang mélyebben fekszik és így 

a magas regiszterben a felhangok sűrűbben 

találhatók egymás mellett, jóval nagyobb 

koncentrációt követel a hangszerestől  

a magas regiszterben vagy a gyors  

és staccato passzázsok gikszermentes 

megszólaltatásánál. 

A fenti sajátosságok hátrányait némiképpen 

ellensúlyozza egy, a bécsi kürtnek jellegze

tes kinézetet adó levehető, cserélhető 

toldalékcső, a 105120 cm méretű bogen, ami jelentős 

befolyással van az intonációra, indításra és a hangszínre 

egyaránt. A bogeneket nagy gonddal választják ki maguk

nak a kürtösök, hiszen a gyors bogencserével szinte egy 

pillanat alatt rugalmasan megváltoztathatók a hangszer 

lehetőségei egyegy kényesebb álláshoz alkalmazkodva. 

Az Institut für Wiener Klang által közzétett zenei szemel

vények segítségével magunk is összehasonlíthatjuk  

a kétféle kürthangzást, egy másik tanulmányhoz tartozó 

hangpéldán pedig  Mahler korának zenekari hangzását 

vethetjük össze a mai hangszerek hangjával.5 De ha jól 

hallható különbséget szeretnénk észlelni a bécsi kürtök  

és a duplakürtök között, hallgassuk meg az Eroica szimfónia 

3. tételének Trióját a clevelandi zenekar Széll Györgyféle 

emblematikus felvételén (33’ körül), összehasonlítva 

a Bernsteinféle Bécsi Filharmonikusok felvétellel 

(38’ körül).

„Bécs más…” („Wien ist anders”) – hirdeti magát a város igen 

hatékony marketingje. Valóban más.

1 Institut für Wiener Klangstil (Musikalische Akustik), www.iwk.mdw.ac.at  
2 Gregor Widholm, „Wiener Klangstil”. In: R. Flotzinger (ed.), Österreichisches 

Musiklexikon, vol. 5., pp. 2653–2654. 
3 www.focus.de (2007.10.08.)
4 Gregor Widholm, „The Vienna horn, its acoustic and playing technique”. In: Historic 

Brass Society Journal (HBSJ) 28 (2016), 163178. Külön köszönettel tartozunk Dr. 
Gregor Widholm professzornak, aki engedélyezte kutatási anyagainak felhasználását 
és közlését cikkünkben.

5 https://www.mdw.ac.at/iwk/hbs/ ; https://www.mdw.ac.at/iwk/?PageId=123
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