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Bevezetés
Amikor az 1830-as évek közepén Adolphe Sax elhatározta, hogy egy új hangszer kísérletezésébe kezd,
nem sejtette, hogy napjaink egyik legnépszerűbb fúvós hangszerét alkotja meg. Saxot mindig is
foglalkoztatta, hogy egy olyan hangszert hozzon létre, amelyik a rézfúvósok robosztus hangját elegyíti
a fafúvósok virtuozitásával. Az 1841-ben elkészített hangszert aztán saját neve után szaxofonnak
(saxophone) keresztelt. Ugyan új hangszere több kiállításon is díjat nyert, mégis jó 60-70 évet kellett
arra várni, hogy a jazz muzsikusok is felfedezzék és ezáltal elterjedjen a világon. Bár Sax a hangszert
klasszikus hangszerként alkotta és szabadalmaztatta 1841-ben – hiszen a jazz műfaja akkor még nem
létezett-, mégis a jazznek köszönhető valójában, hogy a szaxofon bekerült a köztudatba és mind a mai
napig óriási népszerűségnek örvend. Sax egyik elképzelése az volt, hogy az akkoriban oly nagy
népszerűségnek örvendő vonósnégyes műfaj helyét majd a szaxofonkvartett fogja átvenni. Bár ezen
elképzelése nem igazolódott be, mégis a szaxofon napjaink egyik legkedveltebb hangszereinek egyike.
A leckében megismerhetjük Adolphe Sax életútját, a szaxofon megalkotásának körülményeit, azt melyik
hangszerből alakította ki a hangszert és magát az egész hangszercsaládot, továbbá megismerhetjük
azokat a zeneszerzőket, akik felkarolták a hangszert a XIX. században és elsőként használták
műveikben, illetve írtak rá szóló kompozíciókat. Megtudhatjuk, hogy milyen technikai újdonságokkal
rukkoltak elő azok a cégek, akik aztán bekapcsolódtak a szaxofon gyártásába és megtudhatjuk a
legfontosabb technikai újításokat, amik az elmúlt 178 év alatt megvalósultak és amiknek köszönhetően
egyre könnyebben és virtuózabban lehet játszani a szaxofonokon. A leckéből továbbá megtudhatjuk a
helyes fúvóka és nád választásának kritériumait, illetve azokat a technikai és metodikai tudnivalókat,
melyek ismerete és tudása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kezdő szaxofonos növendéket elindítsunk a
szaxofontanulás útján.

1

1. A szaxofon története és fejlődése; Adolphe Sax,
a szaxofon megalkotója
Charles és Maria Sax első gyermeke Adolphe, 1814. november 6-án született Dinant városában,
Belgiumban.

1. kép: Adolphe Sax 1844 körül
(http://www.britannica.com)
Röviddel Adolphe születése után a család Brüsszelbe költözött a jobb megélhetés és a kínálkozó
lehetőségek reményében. Adolphe édesapja hangszerész mester volt, aki különböző fa- és rézfúvós
hangszereket javított és készített. Adolphe már gyerekkorában sok időt töltött apja műhelyében, ahol
gyakran segédkezett is a hangszerek javításában. Édesapja javaslatára beiratkozott a Brüsszeli
Konzervatóriumba, ahol énekelni, klarinétozni és fuvolázni tanult, de érdeklődése hamar a hangszerek
fiziológiája és akusztikája felé fordult. Adolphe-ot mindig izgatta, hogy a rézfúvós és fafúvós
hangszerek pozitív tulajdonságait ötvözze, és egy olyan új hangszert hozzon létre, amely mind
koncerttermekben, mint szabadtéren egyaránt használható. Szerette volna, hogy az új instrumentum
lágyan is meg tudjon szólalni, mint a fuvola, de akár olyan harsányan is, mint a kürt, vagy a trombita.
1834-ben kezdte meg kísérleteit és ez vezetett odáig, hogy a kónikus furatú fémtest és a szimpla-nádas
fúvóka ötvözéséből megalkotta azt a hangszert, melyet saját neve után szaxofonnak (saxophone)
nevezett el. Egy egész hangszercsaládot hozott létre, melyek „C“ és „F“ hangolásúak voltak. Később,
mivel leginkább fúvószenekarokban alkalmazták őket, és ezen zenekarokban általában „Esz“ és „B“
hangolású hangszereket használnak – és használtak abban az időben is –, elkészítette a hangszerek „Esz“
és „B“ hangolású változatát is. Így létezik Esz-Szopranino, B-Szoprán, Esz-Alt, B-Tenor, Esz-Bariton,
B-Basszus és Esz-Kontrabasszus hangolású szaxofon. Ezek közül a szoprán, az alt, a tenor és a
baritonszaxofonok a leggyakrabban használtak, és az oly népszerű szaxofonkvartett formációban is ez
a négy hangszer található meg.
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2. kép: A szoprán-, az alt- , a tenor- és bariton-szaxofon
(http://www.collections.nmmusd.org)
Sax úgy döntött, hogy újonnan létrehozott hangszerét bemutatja az 1841-es Brüsszeli Világkiállításon.
Az az elképzelése, hogy találmánya óriási érdeklődést fog kelteni és világraszóló sikert fog aratni, nem
volt hiábavaló. A szaxofon első bemutatkozása óriási siker volt. Sax találmánya aranyérmet nyert, azaz
megkapta a világkiállítás legmagasabb elismerését.
Több különféle feltételezést ismerünk, hogy Adolpe Sax miként alkothatta meg a szaxofont, azaz mely
hangszerekből kiindulva fejlesztette ki új hangszerét.
Az első ezek közül, miszerint a hangszer őse a Bessaraboff nevű argentin hangszer. Egy másik
feltételezés szerint a szaxofon elődje az Alt-fagott. Ezt a hangszert William Meikle tervezte és George
Wood londoni hangszerész készítette el 1830-ban. A harmadik hangszert 1807-ben készítette egy
Desfontenelles nevű Lisieux-i órásmester. Ennek a hangszernek szintén kúpos kialakítású a teste, anyaga
fa és a fúvókája egy egyszerű klarinét fúvóka. A szaxofontól azonban eltérő volt, hiszen nem oktávváltó
billentyűzettel rendelkezett, hanem a klarinéthoz hasonlatosan duodecima váltós volt. Ez a hangszer
jelenleg a Párizsi Konzervatórium hangszertárában látható.

3. kép: Desfontelles hangszere
(http://anticwindbooks.chez-aliece.fr)
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A szaxofon harmadik feltételezett őse a magyar Tárogató. A hangkeltést eredetileg dupla-nádas
befúvócső biztosította, de az 1900-as évek elején Schunda József (Joseph Schunda) budapesti
hangszerkészítő és hangszerész modernizálta és egy egyszerű szimpla-nádas klarinét-fúvókát tervezett
hozzá. A befúvás megváltoztatásán kívül Schunda átalakította a hangszer billentyűzetét is.

4. kép: Schunda-féle tárogató
(Szemle-1998.12.,103.évfolyam 6.szám,http://sztnh.gov.hu)

A negyedik – és azóta már igazolt – tézis szerint Sax a XIX. században igen népszerű Ophikleid
(Ophicleide) nevű réztestű, kúpos kialakítású hangszert vette alapul és erre illesztett klarinét fúvókát,
így alkotta meg új hangszerét (Frederick L. Hemke, 1975).

5. kép: A szaxofon őse, az Ophicleide
(http://www.mimo-international.com)
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2. A SELMER család története
Sax folyamatosan népszerűsítette hangszerét és ennek érdekében több kiállításra is elvitte, valamint
bemutatókat is tartott. 1867-ben hatalmas sikert aratott, amikor is bemutatta a hangszert a Párizsi
Nemzetközi Vásáron, ahol megnyerte a kiállítás nagydíját. Adolphe Sax 1894-es halála után fia,
Adolphe Edouard folytatta a családi vállalkozást és vette át a hangszergyárat. Sax-nak egyébként három
gyermeke született. Elsőként Charles 1856 októberében, de ő 2 évesen, 1858-ban meghalt. Másodikként
Adele látta meg a napvilágot 1858. november 29-én. Harmadikként született meg Adolphe Edouard,
1859. szeptember 29-én. Adolphe Edouard 1928-ig folytatta apja tevékenységét, majd eladta az üzemet
és a szaxofon gyártásának tulajdonjogát Henri Selmernek.
A Selmer család eredete a XVII. századig vezethető vissza. Johannes Jacobus Zelmer,-Henri Selmer
dédnagyapja, a franciaországi Lorraine regióban született és katonaként szolgált. Jean-Jaques Selmer,
aki már katonazenészként működött, változtatta a Zelmer nevet Selmerre. Jean-Jaques fia (Henri
édesapja) Charles-Fréderic, aki szintén katonazenészként kereste a kenyerét, sajnálatos módon 1878ban meghalt. 16(!) gyermeke közül csak 5 érte meg a felnőttkort. Henri és testvére Alexandre a párizsi
konzervatóriumban tanultak klarinét szakon.

6-7. kép: Balra Henri Selmer, jobbra Alexandr Selmer portréja
(http://www.mafermusica.com, http://www.hansonmusic.co.uk)

A konzervatórium elvégzése után Henri(1858-1941) a híres, Napoleon által 1802-ben alapított
d’Orchestre d’Harmonie de la Garde Republicaine zenekarban és az Opera Comique-ban kapott állást.
(A d’Orchestre d’Harmonie de la Garde Republicaine, azaz a Francia Nemzeti Gárda Fúvószenekara,
Franciaország elsőszámú katonazenekara. Tagjai Franciaország legkiválóbb zenészei közül kerülnek ki.
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A zenekar csak koncerteken és kimagasló nemzeti eseményeken lép fel, de díszszemléken,
felvonulásokon, illetve parádékon nem, azaz nem ún. menetzenekar. A zenekar szaxofon
szólamvezetője volt többek között a világhírű francia szaxofonművész és pedagógus, Marcel Mule
(1901-2001), aki a II. világháború után újraindította a klasszikus szaxofonoktatást a Párizsi
Conservatoire-on. A zenekar jelenlegi szaxofon szólamvezetője Christian Wirth kiváló francia
szaxofonművész). Az 1900-as évek elején Henri Selmer keresete kiegészítésképpen hangszerboltot
nyitott Párizsban, a Dancourt téren. Itt az általa készített nádakat és fúvókákat árulta, és nem sokkal
később klarinétok javítását és felújítását is vállalta. Annyira népszerű lett a bolt és olyan jól végezete a
hangszerjavításokat, hogy hamarosan bővítenie kellett az üzletet, majd nem sokkal később a
klarinétgyártásba is belefogott. A cég nagyütemű fejlődése révén 1919-ben Párizstól 30km-re, Mantes
la Jolie-ban alapított új gyárat. 1928-ban, miután a Sax családtól megvásárolta a szaxofon gyártásának
tulajdonjogát és az üzemet is, nekifogott a szaxofonok gyártásának.
Alexandre Selmer (1864-1964) karrierje másképpen alakult. 1895 és 1910 között híres amerikai
zenekarokban (Boston Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra, New York Philharmonic
Orchestra) dolgozott, mint szólóklarinétos. Alexandrenek köszönhetően az 1900-as évek elején New
York-ban is nyílt egy Selmer hangszerbolt. 1904-ben a Saint-Louis-ban megrendezett világkiállításon a
cég által gyártott hangszer aranyérmet nyert, ami óriási fellendülést hozott a cég számára. Az 1920-as
évektől kezdődően elkezdték a fuvolagyártást is. 1940-ben beléptek a zongora piacra is, de 1954-től
felhagytak a zongoragyártással. A Selmer cég az 1960-as években élte fénykorát, amikor is több nagy
hangszergyártó vállalatot felvásárolt, mint például a Vincent Bach Corporation (1961 - rézfúvós
hangszergyár), Buescher Band Instrumental Company (1963), Brilhart Company (1966 - fúvókagyár),
Glaesel Company (1977 - vonós hangszergyár), Ludwig Company (1981 - ütőhangszer gyár).

3. A szaxofon korai repertoárja és első kiemelkedő szólistái
Amikor Adolphe Sax 1842-ben Párizsban bemutatta új hangszereit a kor kiváló francia zeneszerzőjének
Hector Berlioznak, Berlioz teljesen el volt ragadtatva. Meg is említi a szaxofont Tanulmány a modern
hangszerelésről című könyvében (Hector Berlioz Traité de l’instrumentation

et d’orchestration

modernes, 1844). Természetesen Sax számos zeneszerzőnek megmutatta találmányát és többnek fel is
keltette érdeklődését az új hangszer. Így Berliozon kívül többek között Georges Bizet, Gioachino
Rossini, Daniel Auber és Jules Massenet is megismerkedett a szaxofonnal. George Bizet (1838-1875)
Arles-i lány című művében használta is a hangszert és az operában többször gyönyörködhetünk
különleges hangszínében. A másik korai mű, melyben feltűnik a hangszer Jules Massenet (1842- 1912)
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Werther című operája, illetve Hector Berlioz (1803 – 1869) Chant Sacré című művében is szerephez jut
a szaxofon. Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy az 1844-es bemutatón maga Adolphe Sax
játszotta a szaxofon szólamot. Fontos megemlítenünk még Jules Demmerseman (1833-1866) kiváló
belga zeneszerző és fuvolaművész, valamint Jean-Baptiste Singelée (1812-1875) belga zeneszerző
nevét. Demmerseman több művet is komponált (pl. Fantaisie Op.32., Allegretto Brillante Op.46.,
Introduction et Variations sur „Le Carnaval de Venise“ , Fantaisie sur un théme original , stb.). Az
előadási darabokon kívül etűdiskolát is készített 12 Études Mélodiques et Brillantes címmel. Ezekben a
művekben a játékos megcsillogtathatja technikai felkészültségét, hiszen a művek olyannyira virtuózak,
hogy a mai kor modern szaxofonon játszó előadóművészeit is komoly feladat elé állítják. Ebből arra
következtethetünk, hogy Sax hangszerein már a kezdetek kezdetén is igen gyorsan (virtuózan) lehetett
játszani, illetve már a XIX. század második felében is éltek kimagasló tehetségű virtuózok, akik képesek
voltak ezeket a műveket interpretálni. Jean-Baptiste Singelée igen sok szaxofonra komponált művel tette
gazdagabbá a hangszer repertoárját (pl. Fantaisie Op.50., Concerto No.1., Concerto No.2., 1er Solo de
Concert, 2er Concert, Fantaisie Brillante Op.86., Fantaisie Pastorale, stb.) sőt az ő nevéhez fűződik az
első szaxofonkvartettre komponált zenemű, a Grand Quatuor Concertant No.1, Op.53.)
A XIX. századi zeneszerzők mellett álljon itt egy pár név, akik a szaxofon első igazán nagy előadói
voltak. A szaxofon első kiemelkedő előadójaként Henri Wuille (1822–1871) belga származású
szaxofonost említhetjük, aki tulajdonképpen a szaxofon első szólistája volt, és aki több koncertturnén
népszerűsítette a hangszert Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban.
A másik kiemelkedő egyéniség Louis-Adolphe Mayeur (1837–1894) francia klarinét- és
szaxofonművész volt, aki magánál Adolphe Saxnál tanult szaxofonozni a Párizsi Conservatoire-ban.
Mayeur a Párizsi Operaház szaxofonosa volt és emellett tanított is, sőt 1867-ben kiadta szaxofoniskoláját
Grande Méthode címmel.
A következő említésre méltó személy Edouard Lefébre (1834–1911), aki szintén (Henri Wuille-hez
hasonlóan) az Amerikai Egyesült Államokban népszerűsítette a szaxofont húsz éven át 1870 és 1890
között. 1890-től kezdődően szintén jó húsz éven keresztül a Patrick Gilmore Band, valamint a John
Philip Sousa Band szaxofonosa volt és úgy említik, mint e két együttes legkiemelkedőbb alakját. Külön
meg kell említenünk az amerikai Elise Hall (1853–1925) nevét, akinek több kiváló szaxofonművet
köszönhetünk. Elise Hall a Bostoni Szimfonikus Zenekar pártolóinak egyike volt, aki – mivel
gyerekkorában asztmás volt – orvosai tanácsára kezdett el szaxofonozni. Ő rendelte meg Claude
Debussytől azt a versenyművet szaxofonra, amely máig az egyik leghíresebb mű a klasszikus szaxofon
repertoárjában.
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Rudy Wiedoeft (1893-1940) nevét érdemes még kiemelni, aki rengeteg lemezt és átiratot készített, sőt
több művet is írt szaxofonra. Francois Combelle (1880–1953) francia szaxofonművészt kell
megemlítenünk még, aki a Bonaparte Napoleon által alapított Garde Républicaine zenekar szóló
szaxofonosa volt és aki nagy hatással volt Marcel Mule-re is.

4. A szaxofon akusztikai jellemzői és technikai fejlődése
Sok laikus úgy gondolja, hogy a klarinét és a szaxofon megszólaltatása – mivel szimplanádas fúvókával
rendelkeznek – hasonló, és egy klarinétosnak semmi problémát nem okoz a szaxofonon való játék. Ezt
a feltételezést meg kell, hogy cáfoljam. A klarinét furata ugyanis cilindrikus, azaz belső furata szinte a
tölcsér kezdetéig párhuzamos, a szaxofon furata ezzel szemben kónikus, azaz kúpos.

8. kép: A klarinét cilindrikus belső furata
(http://www.collections.nmmusd.org)
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9. kép: A szaxofon kónikus belső furata
(http://newt.phys.unsw.edu.au)

Természetesen a hangok „fogásai“ is eltérőek, de a két hangszer megszólaltatásbeli különbségeit

a furatok különbözősége okozza. A klarinéton az alsó hangok megszólaltatása, illetve az alsó
regiszterben való piano (halk) játék sokkal egyszerűbb, mint a szaxofonon. A magas hangok képzése –
az ún. „Flagiolet-regiszter” –, mindkét hangszeren meglehetősen nehéz és sok gyakorlást kíván, de a
klarinéton valamelyest könnyebb ezek megszólaltatása. A technikai fejlődés útját a kezdeti időkben –
érdekes módon – az akadályozta, hogy 1866- ig csak Adolphe Sax gyárthatta és fejleszthette a szaxofont,
mivel csak az ő cége volt jogosult erre. Ez természetesen üzletileg kiváló volt a Sax család számára, de
a többi cég így nem tudta megvalósítani fejlesztéseit. Csak miután a kizárólagos gyártási jog feloldódott,
kapcsolódhatott be a gyártásba és a fejlesztésbe a többi hangszergyártó cég. Így 1877-ben az Evette és
Schaeffer cég (Evette & Schaeffer Society) több változtatást is eszközölt a hangszeren. Többek között
ők oldották meg az F-Fisz trillázás problematikáját úgy, hogy az úgynevezett Fisz-trilla (Tf) billentyűt
rászerelték a hangszerre, melynek segítségével zökkenőmentesebben lehet az F-Fisz-G kromatikát
játszani, valamint az ő fejlesztésük az a billentyű, mely lehetővé teszi a Bb‘ játszását csak bal-kézzel.

10.a és 10.b kép: Fisz-trilla billentyű hátulról és elölről
(Szilágyi Miklós: A rejtélyes SELMER szaxofonok, szakdolgozat 2012,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskola)
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11. kép: A balkezes Bb billentyű
(Szilágyi Miklós: A rejtélyes SELMER szaxofonok, szakdolgozat 2012,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskola)

1888-ban a Lecomte cég pedig kiküszöbölte az Esz‘ és C‘ játszási problematikáját mégpedig úgy, hogy
görgőkkel látta el mindkét billentyűt, így a játékos a jobb kisujjával könnyedén át tud csúszni egyik
billentyűről a másikra.

12. kép: A C és az Esz billentyűn található görgők
(Szilágyi Miklós: A rejtélyes SELMER szaxofonok, szakdolgozat 2012,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskola)

Itt kell megemlíteni, hogy a Buffet gyár által gyártott szaxofonoknál viszont a mai napig is azt a
megoldást alkalmazzák, hogy az Esz‘ és C‘ billentyű együttesen „U“ alakot formál, így a jobb kisujjat
egyszerűen csak át kell fordítani egyik billentyűről a másikra, és így lehet ezt a két hangot egymás után
zökkenőmentesen megszólaltatni. Természetesen ez nem csak Esz‘ és C‘ hangok esetén fontos, hiszen
ugyanez a helyzet, ha Esz‘ illetve kis Cisz , vagy Esz‘ kis H, illetve ha Esz‘ és kis Bb hangokat játszunk
egymás után. 1928-tól kétségkívül a SELMER cég lett a szaxofongyártás úttörője, és ők
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jártak élen a technikai újítások terén is. Az 1950-es években óriási fejlesztést hajtottak végre, melyet
mind a mai napig ugyanilyen formában alkalmaznak a különböző, szaxofonokat gyártó cégek.
Ez a középső gyűrű megalkotása volt, melynek segítségével különválszthatóvá vált az egyenes
hangszertest a tölcsértől.

13. kép: Az immár különválasztható szaxofon test
(Szilágyi Miklós: A rejtélyes SELMER szaxofonok, szakdolgozat 2012,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskola)

Ezzel a megoldással megkönnyítették a horpadások és különböző sérülések javíthatóságát.
Természetesen ez az újítás megosztotta a zenészeket és a hangszerészeket, hiszen úgy vélték, hogy ez
lesz a hangszer „gyenge pontja”. A gyűrűs megoldással ugyanis az eddig „egyben rezgő” hangszertesten
egy „törés” keletkezik, ami befolyásolja a hangszertest összefüggő rezgését, megtörheti a kiegyenlített
hangzást, illetve a test és a tölcsér csatlakozásánál „szökhet“ a levegő, ami által az alsó rész amúgy is
nehezen képezhető hangjai még nehezebben fognak megszólalni. A hangszerészek viszont üdvözölték
az újítást, mivel sokkal egyszerűbben és gyorsabban tudták a szaxofonok különböző sérüléseit
kijavítani.

5. A szaxofon fúvóka és nád
Mivel a szaxofont meglehetősen sokféle zenei műfajban használják, ezért az ezekben a különféle
stílusokban használt fúvókák és nádak típusa is igen sokféle. A klasszikus stílusban játszó szaxofonosok
egészen más fúvókákat és nádakat használnak, mint a jazzt, tánczenét, vagy népzenét megszólaltató
kollégáik. A fúvóka az, ami leginkább meghatározza a megszólaló hang milyenségét és minőségét, de
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természetesen a játékos „szájberendezése”, ”ansatz”-a, illetve a fejében és fülében élő hangkép is
nagyon nagy befolyással van a hangszínre. A klasszikus fúvókák általában műanyagból (bakelit),
ritkábban üvegből készülnek, ezzel szemben a jazz- és könnyűzenei szaxofonosok a bakelit fúvókák
mellett gyakran használnak fémből készült fúvókákat. A klasszikus műfaj művelői a hangszer összes
regiszterében kiegyenlített hangzásra törekszenek és ennek megfelelően választják meg fúvókáikat és a
hozzá tartozó nádat, evvel ellentétben a jazz-szaxofonosok számára nem annyira fontos, hogy a szaxofon
az alsó és a felső regiszterben hasonlóképpen szóljon; ők inkább arra törekszenek, hogy minél dúsabb
és nagyobb hangot tudjanak „előállítani” a hangszer-fúvóka-nád kombinációjával. A különböző fajtájú
és típusú fúvókák közötti eligazodást segítik a különböző fúvókagyártó cégek összehasonlító táblázatai,
melyek segítenek eligazodni a nagyszámú szaxofonfúvókák között és valamelyest fogódzót próbálnak
nyújtani a klasszikus és jazz műfaj művelőinek.

Sokan kérdezik, hogy mely típusú fúvókák a jók? Ahány ember, annyiféle „szájberendezés” és
hangigény. Természetesen zeneiskolásoknak először a sokak által használt (standard) fúvókát és nádat
ajánlja az ember, de a végső cél az, hogy a növendék aztán az igen sok kombináció és lehetőség közül
a magához leginkább közelálló, a saját zenei stílusához és hangzásvilágához legjobban tetszőt válassza
ki. A fúvóka kiválasztása tehát függ az egyén fizikai adottságaitól (ajkak, fogak, szájüreg, nyelv), a
befúvástól (hogy milyen módon szólaltatjuk meg a szaxofont) és attól, hogy milyen stílust játszunk. A
legfontosabb, hogy mindenki a maga által játszott stílusban a lehető legkönnyebben tudjon bánni a
fúvókával és a hangszerrel és zenei elképzeléseit a lehető legoptimálisabban meg tudja valósítani; a
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fúvóka ne gátolja, hanem segítse a különböző technikai elemek megvalósítását, a zenei formálást és az
előadó zenei elképzeléseinek megvalósítását.
Az előzőekben beszéltünk arról, hogy a klasszikus és a jazz szaxofonosok milyen hangszereket és
fúvókákat preferálnak, most térjünk rá az egyik legfontosabb tényezőre – ami nélkül bizony egy
szaxofon sem szólalna meg –, a nádra. Általános vélemény, hogy az általunk képzett hangszínt a
szájüreg, a fúvóka és a nád ideális kombinációja határozza meg leginkább, hogy milyen szaxofont
tartunk a kezünkben az már csak elenyésző(!) különbségeket eredményez. Természetesen ez eléggé
sarkított kijelentés, mert szaxofon és szaxofon között is óriási minőségbeli különbségek lehetnek, de az
valóban igaz, hogy a hangszínt leginkább a szájüreg, a fúvóka és a nád hármasának kombinációja
határozza meg.
Ha a fúvókáknál azt mondtam, hogy sokféle közül választhatunk, akkor a nádakra ez hatványozottan
igaz. A különféle nádgyártó cégek többféle típusú, erősségű és faragású nádat gyártanak, sőt külön
vannak klasszikus szaxofonosok és külön jazz-szaxofonosok számára kifejlesztett típusok. Feladatunk
és célunk olyan fúvóka-nád kombináció megtalálása, amely az általunk játszott zenei stílusnak és saját
ízlésünknek a legmegfelelőbb és amelyen meg tudjuk valósítani azokat a zenei dolgokat, melyeket
elképzeltünk. A klasszikus szaxofonosok és jazz-szaxofonosok is leginkább a francia VANDOREN cég
és az amerikai D’Addario (korábban RICO) cég termékeit használják, de ezen két óriáscég mellett is
rengeteg kisebb cég gyárt nádakat (SILVERSTEIN, Glotin, La Voz, Steuer, Selmer, stb.). Az elmúlt 1520 év folyamán több cég kísérletezett műanyagból készült nádak gyártásával és úgy 8-10 évvel ezelőtt
a Légere cégnek sikerült is készítenie olyat, amit manapság a klasszikus szaxofonosok előszeretettel
használnak, és amely megbízható és a használat mértékétől függően akár 1-2 évig megfelelően működik.

6. Az első szaxofonóra – Milyen idős korban ajánlott
elkezdeni a szaxofontanulást?)
Mielőtt rátérnénk az első szaxofonóra legfontosabb feladatainak megtárgyalására, rögtön több, gyakran
felmerülő kérdést kell tisztáznunk. A legelső kérdés az szokott lenni, hogy hány éves korban kezdjen el
(vagy kezdhet el) egy gyermek szaxofonozni? Véleményem szerint ez leginkább a gyerek fizikai
adottságaitól, testfelépítésétől függ, de én legideálisabbnak azt tartom, ha 10-11 éves korában kezdi meg
a szaxofonozást (természetesen találkoztam fiatalabb szaxofonos növendékekkel is, de ők nem altszaxofonon, hanem hajlított szoprán-szaxofonon kezdték meg tanulmányaikat.) A legutóbbi
5-10 évben megjelentek a zeneiskolákban az ún. Alfa-szaxofonok, melyekről hiányoznak az alsó
B-H-C-Cisz-D-Disz billentyűk, mondván a kezdő szaxofonos növendékek ezeket a hangokat úgysem
használják az első és második zeneiskolai osztályban, s ezek nélkül a billentyűk nélkül a hangszer is
könnyebb. Olyannyira elterjedtek ezek a hangszerek, hogy most már az Országos Zeneiskolai
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Szaxofonverseny „Mini” korcsoportjában is engedélyezett a használatuk. Az első egy-két év Alfaszaxofonozás után pedig a növendékek folytathatják a tanulmányaikat az „igazi”, minden billentyűvel
rendelkező alt-szaxofonon. Visszatérve a kérdéshez, hogy mikor kezdheti el egy növendék a
tanulmányait szaxofonon azt kell, hogy mondjuk: általános tapasztalat, a gyermekek 10-11 éves korukra
már olyan fizikai állapotban vannak, hogy nem megterhelő nekik az alt-szaxofon tartása, a hangszer
fújása (hiszen ez sem könnyű feladat és bizony erős tüdő és megfelelő állóképesség kell hozzá) és
rendszerint már a fogazatuk is kifejlődött, ami elengedhetetlen a helyes befúvás elsajátításához.
A következő, gyakran elhangzó kérdés, hogy rögtön szaxofonon kezdjék-e meg zenei tanulmányaikat a
gyerekek, vagy esetleg zongorázzanak, furulyázzanak, klarinétozzanak, esetleg hegedüljenek előtte egykét évet? Itt is megoszlanak a vélemények. A zenetanárok egyik csoportja azt mondja, hogy fölösleges
más hangszeren kezdeni, hiszen a furulyánál más a befúvás erőssége és mások a hangok fogásai, a
klarinétnál pedig – bár nádas és rokon hangszer – mégis eléggé különböző a befúvás, és a fogások is
csak kicsit hasonlítanak a szaxofonéhoz. A zongorázás és a hegedülés pedig teljesen felesleges, hiszen
azok nem fúvós hangszerek. Szóval a gyerekeket csak megzavarja, ha egy-két év után egy új hangszert
kell megtanulniuk.
A másik tábor azzal érvel, hogy ez mind igaz, de mégis a légzés metodikájával kapcsolatosan vannak
hasonlóságok, így azt már nem kell újra megtanulniuk a gyerekeknek, szóval az első pár hónapban
gyorsabban haladnak, mint azok a társaik, akik rögtön szaxofonon kezdenek el tanulni.
Véleményem szerint mindkét oldal érvelésében vannak megfontolandó dolgok. Ami a szaxofonozás
előtti hangszertanulás hozadéka lehet, hogy a kottaolvasással hamarabb megismerkednek, ami a későbbi
tanulmányaik során előnyt jelenthet. Valójában én sem az egyik, sem a másik tábornak nem adok
egyértelműen igazat, hiszen mindegyikben vannak jó érvek és véleményem szerint – bár az első évek
benyomásai és impulzusai nagyon sokat számítanak – mégsem ez fogja eldönteni elsődlegesen, hogy ki
mennyire tudja elsajátítani a hangszert és hogy ki, milyen zenei pályát, karriert fog befutni. Hogy ki
milyen pályát fut be, abban sokkal inkább meghatározó az egyén tehetsége, rátermettsége, szorgalma,
kreativitása és szellemi kapacitása.
Ezután a kis bevezető után térjünk rá az első szaxofonóra (szaxofonórák) feladataira és a leglényegesebb
alapkérdésekre.
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7. A helyes hangszertartás és befúvás
Az első szaxofonóra legfontosabb feladata a helyes hangszertartás megtanulása és begyakorlása. A
külföldi szakkönyvek szerint a helyes és ideális szaxofontartás (most az alt-szaxofon tartásával
foglalkozunk, mivel a klasszikus szaxofon oktatása leginkább ezen a hangszeren folyik), ha a hangszer
három ponton „támaszkodik” meg az ember testén, azaz ez a három pont ad stabilitást a hangszernek.
Lássuk, melyik ez a három pont! Az első pont a száj, a második a jobb kéz hüvelykujja (a szaxofonokon
kialakított „hangszertartó”-ba helyezzük az ujjunkat), illetve a jobb oldali csípőcsont. Természetesen
játék és zenélés közben elmozdulhat a hangszer, mivel a zenélés és a többi zenésztárssal való
kommunikáció miatt óhatatlanul is mozgunk, de a hangszer alaptartása ez. Ülő helyzetben természetesen
a hangszer a szájon, a jobb kéz hüvelykujján és az ölünkben, a két lábunk közt „pihen”. Nagyon fontos
megemlíteni, hogy a tartásból adódó terhelés természetesen legkevésbé a szájunkat érinti, a hangszer
súlyának nagy része a jobb hüvelykujjon és a csípőcsonton (ülő helyzetben az ölünkön) oszlik el.

A helyes befúvás, „Ansatz”
Ahogy azt már a negyedik fejezetben (A szaxofon fúvóka és nád) is említettem, kétféle befúvást
különböztetünk meg, az ún. klasszikus és a jazz befúvást. Mivel jómagam a klasszikus stílus művelője
vagyok és úgy gondolom, hogy a zeneiskolában 10-11 éves korban szaxofonozni kezdő növendéknek
még fogalma sincs a különböző zenei irányzatokról, én jobbnak látom, ha kezdőként a klasszikus
befúvást sajátítja el a növendék. Tapasztalatból tudom, hogy egy klasszikus befúvást sokkal egyszerűbb
a későbbiek során jazz befúvásra alakítani, mind fordítva.
De hogy is néz ki a helyes szájtartás és befúvás szaxofonon? A felső két metszőfog a fúvóka tetején van,
tehát a felső ajkat nem húzzuk a fúvóka és a fogak közé! Ellenben az alsó fogsorra befordítjuk az alsó
ajkunkat, így tehát az alsó ajak a nád és az alsó fogsor közé kerül. Nagyon fontos, hogy ne harapjuk
erősen a fúvókát, de azért tartsuk (sokszor találkoztam olyan növendékkel, akinek „lötyögött” a szájában
a fúvóka). Az alsó ajak befordításának mértéke is igen fontos. Ha túlzottan sokat fordítunk rá a fogra,
akkor az a szájüregen belül nagy felületen fog érintkezni a náddal és le fogja fojtani annak rezgését,
ellenben, ha túl kevés alsó ajkat fordítunk a fogsorra, akkor instabillá fog válni a hang. A következő
sarkalatos és igen fontos pont, hogy az állunkat nem szabad felgyűrnünk a fúvóka irányába, mivel az is
a nád rezgését le fogja fojtani, így a hangszín nazálissá, a hangerő pedig erőtlenné fog válni.
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15. kép: Helyes és helytelen befúvási pozíciók
(Larry Teal: The Art of Saxophone Playing, Miami: Summy-Birchard, 1963., 42.oldal)

A 15. képen tulajdonképpen 5 képet láthatunk. A legfelső képen láthatjuk a helyes befúvási pozíciót. Az
alatta balra látható képen a száj sarkai túlzottan szét vannak húzva, ezáltal egyrészt a feszítés miatt a nád
rezgése le van fojtva, másrészről a száj sarkainál „szökhet” a levegő, ami azt eredményezi, hogy az nem
a fúvókába áramlik, illetve kellemetlen mellékzörejt adhat („szelelés”).
A jó befúvási pozíció alatt jobbra található képen azt láthatjuk, hogy az áll fel van gyűrődve, ami a nád
lefojtását és nazális hangot eredményez.
A legalsó képen balra szintén hibás befúvási pozíciót láthatunk, mivel az áll felgyűrése mellett az arc is
fel van fújva, ami azt jelenti, hogy nincs kontrollálva a fúvóka és a nád.
Végül a legalsó jobboldali képen az látható, amikor az alsó ajak kifordul és szintén nincs kontrollálva a
nád (egyébként ezt francia ansatz-nak is nevezték). Még a múlt században sokan használták ezt a
befúvást. Ebben a pozícióban az alsó ajak „kifordulása” miatt az alsó ajak nem az alsó fogakon nyugszik
és instabil a befúvás, a hangzás pedig nyers és éleskés.
Sokféle módszer van, hogy hogyan tanítsuk meg a kezdő növendéknek a helyes szájtartást, de talán a
legszemléletesebb és a gyakorlatban is ez működik leginkább, ha arra kérjük, hogy fütyüljön. A
fütyülésnél használt pozíció hasonlít leginkább a helyes befúvási pozícióhoz.
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8. A helyes szájüregi és torok pozíció; a helyes légzés
Ez a cím igen furcsának tűnik, pedig a helyes szájtartás után a következő igen fontos kérdés, hogy mi is
játszódik le egy szaxofonos szájüregében. A nehézsége a szaxofon (klarinét, oboa, fagott) tanításának,
hogy nagyon fontos, hogy mi is zajlik le a szájban ( nyelvtartás, torok pozíció), hiszen ezek is
nagymértékben befolyásolják, hogy ki, milyen hangszínnel fog játszani. Tulajdonképpen azt a
zongoránál az ujj- és kéztartással lehetne párhuzamba állítani, csak míg a zongorista növendéknél a tanár
látja, hogy mi történik az ujjak és a kéz pozíciójánál, azt elég nehéz kikövetkeztetnie egy szaxofon
tanárnak, hogy mi zajlik le a szaxofonos növendék szájában.
Alapvetőleg kétféle befúvási módot különböztetünk meg, a hideg- illetve a meleglevegős befúvást.
A hideglevegős befúvás akkor történik, ha a szaxofon fúvókába magas magánhangzót mondunk (e,é,i),
a meleglevegős befúvás pedig akkor, ha mély magánhangzókat (a,á,o,ű). A hideglevegős befúvásnál a
hang fényesebb, világosabb tónusú, a meleglevegős befúvásnál sötétebb, melegebb. Ezeket a hangzókat
természetesen az intonálásnál is alkalmazhatjuk mégpedig oly módon, hogy ha magas az intonációnk,
akkor mély magánhangzókat mondunk a fúvókába, ha alacsonyak vagyunk , akkor pedig kissé az i-betű
irányába mozdulunk el a pozícionálással. Alapjában véve talán a „tű”-s befúvási pozíciót nevezhetjük
alaphelyzetnek és ebből tudunk elmozdulni a meleglevegős befúvás (a,o,ó), vagy a hideglevegős
befúvás (e,é,i) irányába.

A légzés
A következő nagyon fontos dolog, ami alapvetően befolyásolja a hangzás minőségét és milyenségét a
légzés. A légzést tulajdonképpen két részre bonthatjuk. Az első része maga a helyes levegővétel, a másik
összetevője pedig a helyes nyomású levegővezetés. Úgy lehetne legjobban szemléltetni ezt, ha
elképzeljük egy hegedűs jobb kezét, amelyben a vonót tartja. Tulajdonképpen a hegedűs jobb, vonót
tartó keze hivatott azt a feladatot ellátni, amit egy fúvós zenész tüdeje.
A helyes levegővétel:
A gyerekek túlnyomó része alapvetően jól veszi a levegőt, de ha fúvós hangszerrel kerül kapcsolatba
ezt a természetes légzést elfelejti. De mi is az a helyes levegővétel? Mi mély- vagy rekeszlégzésnek
nevezzük. Azonban a rekeszlégzés félreérthető, mivel sokan úgy fogalmaznak, hogy a rekeszünkbe
vesszük a levegőt. De a rekesz az egy izom, ami tulajdonképpen azért felelős, hogy a tüdőnket
működtesse. Azaz helyesen úgy fogalmazhatjuk meg a dolgot, hogy a levegőt megpróbáljuk a tüdő alsó
részébe, a rekeszizomhoz közel venni (a rekeszizom a tüdő alsó részén helyezkedik el).
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16. kép: A rekeszizom szerepe a légzésben
(http://drinfo.hu)

Most, hogy már tudjuk, hogy hova is kellene venni a levegőt, íme két gyakorlat, ennek begyakorlására
és ellenőrzésére.
Az első gyakorlathoz szükségünk van egy székre. Leülünk a székre, mégpedig úgy, hogy lábaink nyitva
vannak. A két karunkat összetesszük és a kézfejeinket összekulcsoljuk (imatartás), majd „bedőlünk” a
lábaink közé. Ebben a pozícióban a tüdőnk felső része össze van nyomva, így abba nem kerülhet levegő,
csak a tüdő alsó, rekeszizmunkhoz közeli részébe.
A következő (második) gyakorlathoz egy nehéz, könyvre, szótárra, vagy lexikonra van szükségünk.
Ennél a gyakorlatnál hanyatt fekszünk a földön (ágyon, padon), majd a könyvet a hasunkra helyezve azt
emelgetjük a bevett levegőnk segítségével.
Ezeket a gyakorlatokat végezve tudunk ráérezni arra, hogy körülbelül milyen erőkifejtést kell akkor,
amikor a hangszerbe fújjuk a levegőt (a szakzsargon ezt úgy fogalmazza meg hogy milyen erős
levegőtámaszra van szükségünk a hangszer megszólaltatásához).

Természetesen a zenélés nagyon összetett dolog és az első szaxofonórán zenéléssel is lehet foglalkozni.
Ebben a fejezetben csak a szaxofonozás metodikai és fiziológiai problémáira szerettem volna
rávilágítani, illetve a helyes szájtartásra, légzésre és hangszertartásra, melyek elsajátítása
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy valaki tanulmányai során jó muzsikussá váljék. Ezek nélkül
az alapok nélkül a zenei dolgokat (ritmus, dinamika, zenei kifejezés) sokkal nehezebben, vagy
egyáltalán nem fogja tudni sikerrel megoldani a növendék.
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Fogalomtár
Bessaraboff – ökör-szarv testű argentin hangszer, melyet szimpla-nádas fúvókával szólaltatnak meg
Alt fagott – Kúpos furatú, fatestű hangszer, melyet szimplanáddal szólaltattak meg
Tárogató – Schunda József által az 1900-as évek elején modernizált, szimpla nádas magyar történelmi
hangszer
Ophikleid (Ophicleide) – réztestű, kúpos kialakítású rézfúvós hangszer, mely a szaxofonon kívül a tuba
őse is. Befúvása harsona fúvókával történt és a XIX. században – a tuba megalkotása előtt –
basszushangszerként használták. Többek között ezt a hangszert használta Giuseppe Verdi Requiemjében
és Hector Berlioz a Fantasztikus szimfóniában
Flagiolet (vagy altissimo) regiszter – a háromvonalas fisz fölötti hangok, melyeknek megszólaltatása
különleges fogásokkal és fúvástechnikával történik
Jazz – az Amerikai Egyesült Államokban a 20. század elején kialakult zenei stílus. Minden jazz-stílus
legfontosabb jellegzetessége az improvizáció: az előadók sokszor rögtönzött szólót játszanak vagy
válaszolgatnak egymás játékára (kérdés-felelet). A jazz gyökerei a nyugat-afrikaiak kulturális és zenei
kifejezésmódjában, az afroamerikai zenei hagyományokban (például blues, ragtime), valamint az
európai katonai zenekarok zenéjében találhatóak meg. A 20. század elején az amerikai fekete
közösségekből indult ki (leginkább New Orleanshoz köthető) és az 1920-as évekre vált nemzetközileg
is ismertté. Innentől kezdve fokozatosan vált meghatározó zenei stílussá a világban, amely jelentős
hatással volt és van a többi zenei irányzatra is. (Ajánlott irodalom: Pernye András A Jazz című könyve,
Gondolat Kiadó, 1966)
Ansatz – a befúvás és a helyes szájtartás megnevezése németül
Alfa szaxofon – a 2000-es években, kisgyermekek számára kifejlesztett olyan alt-szaxofon, melyen nem
találhatóak meg a harmadik regiszter hangjai, illetve a legalsó hangok (B-H-C-Cisz-D-Disz), így a
hangszer 2 kilóval könnyebb, mint egy átlagos alt-szaxofon
Mély-, vagy rekeszlégzés – a fúvós hangszereknél alkalmazandó légzésfajta, amikor is a levegőt a
megpróbáljuk a tüdő alsó, – rekeszizomhoz közeli – részébe irányítani (14.kép a rekeszizom szerepe a
légzésben)
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