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Bevezetés 

A zongora magyar elnevezése a nyelvújítás korából való, Barczafalvi Szabó Dávidnak köszönhető, aki 

nem valamely külföldi elnevezést fordította le magyar nyelvre, hanem önálló, vélhetőleg hangutánzó 

elnevezést hozott létre. Más nyelveken a hangszert clavecin-nek, épinette-nek, fortepiano-nak, 

pianoforte-nak, klavier-nak vagy spinet-nek nevezték, a mai legelterjedtebb névhasználat az angol 

piano, és a német klavier vagy flügel (szárny). Az elnevezések vagy a billentyűzetre vagy a húrra vagy 

a folyamatosan árnyalható, változtatható hangzás képességére utalnak. A hangszer kialakulása több 

évszázadra nyúlik vissza, és szerkezeti felépítése szerint több hangszercsalád tagjaként is 

megjelölhetjük. A megszólaltatás technikája – a kalapács ütése – alapján az ütőhangszerek családjába is 

tartozhat, ugyanakkor szintén a hang létrejöttének fizikája miatt a húros hangszerek közé is sorolhatjuk. 

Leglátványosabb eleme a billentyűzet alapján természetesen a billentyűs hangszerek csoportjában van 

a helye. Mindezek ismerete azért fontos, mert annak, aki a hangszer lehetőségeit kihasználva zenei 

tartalmakat, érzelmeket, hangulatokat akar kifejezni, mindezekről tudnia kell, hogy a hangszer minden 

technikai lehetőségét igénybe vehesse a zene megjelenítésekor. Ma a világon számos zongoragyár 

működik, amelyek között találhatunk közismert, népszerű zongoragyártókat és kevésbé neves vagy 

ismert hangszerépítőket is. Bizonyára igen ismertek mindenki számára a Steinway, a Yamaha, a 

Bösendorfer, a Fazioli, a Schimmel, a Blüthner, a Förster, a Kawai, a Petrof, a Boston márkanevek, de 

vannak továbbiak Kelet-Európában, Ázsiában egyaránt. Mind a felsorolt márkák gyáraiban, mind a nem 

említett hangszergyárakban pianinók is készülnek. Ezek a hangszerek álló testükkel és az ebből 

következő felépítésbeli sajátosságokkal különböznek a zongorától. Általában kisebb helyen elférnek, 

mint a legkisebb zongora, a beszerzési áruk is alacsonyabb, ugyanakkor a hangminőség tekintetében 

kompromisszumra kényszerítenek bennünket. Akár zongoráról, akár pianínóról beszélünk, a hozzáértő 

karbantartás, a használat megfelelő módja jelentősen, sok évtizedre növelheti egy hangszer élettartamát. 

E műveletek megismerése minden zongorajátékos számára alapvető fontosságú. Általánosan 

kijelenthető az, hogy a karbantartás, vagy akár pusztán a használat során elhangolódó hangszer 

hozzáértő hangolása erre felkészült szakembert kíván, aki a most leírtaknál lényegesen többet tud mind 

az elméleti, mind a gyakorlati teendőkről, miközben azzal is tisztában van, hogy a zongora mely 
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technikai állapota felel meg a játékos számára a legjobban. Ezért nem érdemes a saját zongoránk 

hangolásába fogni, még ha a zenei hallásunk fejlett is, mert akaratlanul is kárt tehetünk a hangszerben, 

ha hozzáértés hiányában próbáljuk ki a „csináld magad” elvét alkalmazni. Nagy kincs van tehát a 

kezünkben, ha egy zongora tulajdonosai vagyunk: sok ember gondos – olykor aprólékos és precíz – gépi 

és kézi munkájának eredménye ez a varázslatos „doboz”.   

 

 

1. A zongora ősei 1. - A clavichord 

Amint a bevezetőben említettük, a zongora létrejöttét több évszázados hangszertechnikai fejlődés előzte 

meg. Ez a „zeneszerszám”, amely mára komoly szerkezetté vált, számos olyan jellegzetességet hordoz 

magán, amelyek más, a zongorát megelőző hangszerek felépítésének egy-egy elemét, vagy fizikai, 

működési sajátosságát vették át. Első vizsgálódásunk tárgya a clavichord, amely az egyházi zenének 

gyakori szereplője volt. Spanyolországban, Portugáliában, Németországban, Olaszországban és 

Franciaországban volt igen népszerű.  

    

1-2. kép: Clavichord 

A clavichord ősei között megtaláljuk a legegyszerűbb húros hangszert, a monochordot, amely a leírások 

szerint inkább hangmagasságok megadására és hangtani kísérletek lefolytatására volt alkalmas.  

    3. kép: Monochord 
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Ilyen eszközzel már maga Püthagorasz is rendelkezett. Mint azt neve is jelzi, a hosszúkás 

szekrény/doboz felett egy kifeszített húr található, amelyet pengetéssel szólaltatnak meg, és amelynek 

hangmagasságát vagy lefogással, vagy a húr alatt mozgatható láb elmozdításával lehet megváltoztatni. 

Euklides i.e. 300 körül számol be erről az instrumentumról. A későbbi helikon már a monochord 

többhúros, továbbfejlesztett változata.  

A clavichord másik fontos elődje az organistrum, azaz, a tekerőlant vagy nyenyere. Itt a hangszertestre 

rögzített húrokat egy gyantázott kerék szólaltatja meg a vonós szerkezetekhez hasonlóan.  

 

4. kép: Organistrum 

 

Az állandó hangmagasságú kísérőhúrok mellett dallamhúr(ok) található(k), amely(ek)et érintők révén 

lehet különböző hangmagasságban megszólaltatni. A dallamjáték elve itt is a húr hosszának 

megváltoztatása egy klaviatúra segítségével. A clavichord kisebb méretű szekrényében keresztirányban 

rögzített húrok találhatók, amelyek merőlegesek a billentyűzetre. A hangoló tőke általában a hangszer 

jobboldalán található. A billentyűkre szerelt érintőket (a tangenseket) eleinte fából, majd később fémből 

készítették. Az adott húrt megütő érintő egyfelől lefogta a kívánt húrhosszt (a húr másik fele a tompítás 

miatt nem szólalt meg), másfelől meg is ütötte a húrt, amely azonban a kedvezőtlen ütéspont miatt 

gyenge hangerőt produkált. Egy húrhoz több billentyű, így több hangmagasság is tartozott. A kis 

hangerő növelése érdekében kettős, hármas húrozású hangszerek is készültek. Az építés technikai 

megoldása miatt a clavichord igen karbantartás-igényes volt, ugyanakkor volt egy fontos pozitív 

tulajdonsága: a megszólaltatott hangot vibrálni lehetett a billentyűn keresztül a megütött húr 

feszességének nyomás általi változtatásával. J. S. Bach (1685-1750) kedvelte a hangszert, Ph. E. Bach 

(1714-1788) pedig számos kompozíciót is írt clavichordra. W. A.  Mozart 1756-1791) egész zenei alkotó 

korszakát jelentősen meghatározta a clavichord, számos művét saját clavichordján komponálta. 

Leginkább azért szerette, mert személyes kapcsolat maradt a megszólaltatott hanggal, amíg az el nem 

halt. Elterjedt, népszerű hangszer volt, Magyarországon is kedvelték. Beethoven Op. 110-es 

zongoraszonátájának 3. tételében találhatjuk azt a bebungnak nevezett hanghatást, amely a clavichord 

vibrato hatására emlékeztet, de ugyanez a jelenség különleges zongorajáték-technikával Beethoven Op. 

111-es zongoraszonátájának 2. tételében, annak 4. variációjában is fellelhető. Még Chopin h-moll 

prelűdjének kíséretében is hallhatjuk ezt az effektust. Az említett népszerűségnek praktikus okai is 

voltak, Charles Burney (1726-1814) említi ezeket: a zajtalan működés, a stabil hangolás tartás, a hang 



4 
 

árnyalhatósága, dinamikai változtathatósága.  Mindezt Ph. E. Bach Silbermann-féle clavichordjának 

láttán állapította meg. Gottfried Silbermann (1683-1753) neve a korszak egyik legismertebb 

hangszerkészítőjét jelöli, aki orgonák és számos más billentyűs hangszer híres építője, gyártója volt. 

 

 

2. A zongora ősei 2. A csembaló 

A clavichord felépítésének és működésének megismerése rendkívül fontos ahhoz, hogy megértsük egy 

nagyobb és hangosabb hangszer, a csembaló működését is. E hangszer létrejöttében komoly szerepe volt 

ugyanis a clavichord fő hiányosságának, a gyenge hangzásnak, amely minden pozitívum ellenére 

nagyobb aulák, termek betöltésére alkalmatlan volt, de még a kamarazenélésre való alkalmassága is 

csak szerénynek mondható. A megszólaltatás módja, ti., hogy a rezgő húrhossz legvégén ütjük meg a 

húrt, igen kedvezőtlen befolyással van a megszólaló hang erejére. Szükségessé vált tehát egy olyan 

hangszer létrehozatala, amely részben hosszabb húrjaival, részben nagyobb rezonánstestével, részben 

pedig a megszólaltatás módjával a clavichordénál nagyobb hang kibocsátására volt képes. A csembaló 

legnagyobb alapötlete az, hogy a húrt nem megüti a mechanika, hanem pengeti. De ne szaladjunk előre, 

tekintsük át a csembalóhoz vezető utat. A IX. századból ismerünk egy különleges hangszert, a 

psalteriumot, amely már sokkal korábban is létezett különböző formákban.  

 

5. kép: Psalterium 

 

A hangszer neve a görög „psallein”, azaz pengetni szóból származik. Ez egy trapéz alakú, vagy 

háromszögletű hangszer, amelyet a játékos többnyire madártollból készült pengetővel szólaltatott meg, 

de vonóval is használták. A húrrezgés lefojtására a játékos saját tenyerét használta, ha már nem kellett 

az adott húrnak szólnia. Ez a hangszer ugyanakkor verőkkel is megszólaltatható volt, így a cimbalomnak 

is őse. A billentyűkkel ellátott és kétféle módon is megszólaltatható hangszer a cymbal, clavicymbal, 

olaszul a clavicembalo vagy cembalo nevet kapta.  
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6. kép: Csembaló 

 

Legkorábban a XIV. század végéről és a XV. század elejéről találunk írásos forrásokat a csembalóról. 

Egyes korabeli források a hangszer megjelenését már a XIII. századra teszik. A csembaló legfontosabb 

szerkezeti elemei közül a pengető szerkezet említendő, amely egy ún. ugrót tartalmaz. A billentyű lefelé 

mozgatásakor ez az ugró a pengetővel felfelé mozdul, nekifeszül a húrnak, majd a további mozdulat 

során megpendíti azt. A pengető és a húr távolsága állítható, így pontosan beszabályozható, hogy a 

billentyű mozgásának mely pontján történjen meg a pengetés. A pengetők anyaga toll vagy bőr, de a 

hangszergyártók kísérleteztek gyöngyházzal, elefántcsonttal, teknőshéjjal, és még fém pengetővel is 

próbálkoztak. Ma a bőr pengetők elterjedtek. Az így megszólaltatott húr hangereje attól függ, hogy a 

pengető hegyének mekkora része van a húr alatt, ugyanis minél több, annál több erő kell a pengetéshez, 

ami nagyobb hangot fog eredményezni. A clavichordhoz képest a csembaló hangját csak ilyen módon 

lehet beállítani, játék közben azonban nem lehet árnyalni és változtatni. Különböző dinamikai szintek 

megvalósítása érdekében több húrgarnitúrát építenek be a hangszerbe, amelyeket egy oktávval 

magasabban, vagy/és egy oktávval mélyebben hangolnak. A különböző hangszínek elérését elmésen 

oldják meg: a pengetők az egyes húrgarnitúrákat nem ugyanazon a ponton pengetik meg, így a színezet 
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sem lesz azonos. A húrgarnitúrák meghatározott pillanatban történő bekapcsolása tehát csak a teraszos 

dinamikát teszi lehetővé, ez meghatározta a barokk billentyűs játék dinamikai sajátosságait is. A 

különböző regiszterek bekapcsolására különböző technikai megoldásokat alkalmaztak, tolókákat, 

gombokat vagy éppen pedálokat. A fokozatosan változó húrhosszok miatt a hangszer hossza jobbról 

balra növekszik, hangmagassága is ennek megfelelően mélyül az egyre hosszabb húrok irányában. A 

húrok alatt tekintélyes méretű rezonátor lemez helyezkedik el, ami nagyban felerősíti a húrrezgést. 

Olykor 2-3 billentyűsor szolgálta a különböző színezetű hangok megszólaltatását. A hangszer 

legismertebb mestere Francois Couperin volt, aki meghatározója volt a csembaló játékmódjának, 

agogikával történő dallamformálásának. A csembaló igen elterjedt kísérőhangszer volt, Monteverditől 

kezdve szinte minden korabeli zeneszerző használta a zenekari continuo játékra, recitativók kíséretére, 

de szólóhangszerként Bach számos művében alkalmazta. Még etüdirodalmát is ismerjük Domenico 

Scarlatti mester jóvoltából, aki nagy számú szonátát írt a hangszerre. 

 

 

3. Út a zongora felé 

Azt gondolhatnánk, hogy a hangszerépítés fejlődésében innen már csak egy lépés a zongora 

megalkotása. A helyzet azonban az, hogy a zongora feltalálóinak nagy újítása, a kalapácszongora 

mechanikája és felépítése még várat magára. Ahhoz, hogy a folyamatot ne csak egyes fázisaiban lássuk, 

hanem a háttérben meghúzódó mozgatórugókat is felfedezzük, egy pillanatra meg kell állnunk, és 

megvizsgálni a csembalóig vezető folyamatot – ebből a szemszögből. Láthattuk, hogy a húros 

hangszerek ötlete igen régi időkig nyúlik vissza, az ember korán felfedezte, hogy ha valamilyen 

eszközzel hangot akar kelteni, ahhoz rezgést kell létrehozni valamilyen módon. A hangszertestre szerelt 

húr(ok) találmánya az egyik lehetséges út, amely egy igen gazdag hangszercsoportot hozott létre az idők 

folyamán. A pengetés, az ütés, a vonóval történő megszólaltatás lehetősége kézenfekvő volt. Az ütéssel 

megszólaltatott húrok ötletére épülő clavichord részben annak előnyét adta a játékos kezébe, hogy 

különböző erővel megütve a húrt, a dallamot árnyalni tudta, sőt, a vonós hangszerek effektusához 

hasonlóan vibrato alkalmazására is lehetőséget adott. Mindazonáltal a megszólaltatás technikai 

megoldásának fogyatékosságaként egy jelentős problémát említhetünk: a gyenge hangerőt, amely így 

inkább csak személyes használatra adott lehetőséget, semmiképpen nem nagyobb dísztermekben, 

aulákban. Ezt a tulajdonságot, bármennyire is igyekeztek a clavichord méretét, húrozatát növelni, 

erősíteni, csak úgy lehetett orvosolni, hogy a megszólaltatásnak egy másik módját választották, a 

pengetést, amely, bár nem eredményez árnyalható hangot, de erőteljesebben hozza rezgésbe a húrt, így 

nagyobb hangereje van. Ez a csembaló, amely valóban teljesíti a nagyobb hang iránti elvárást. Nem 

véletlen, hogy ez a hangszer honosodott meg és terjedt el a barokk korszak kamarazenéjében, hangszeres 

együtteseiben. A zongora irányába mutató úton megjelent a fokozatosan változó húrhosszok által 

determinált hangszertest jellegzetes alakja (a szárny forma), megjelent a nagy területű rezonátor, a húrok 
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hangolását lehetővé tevő tőke. A csembaló elterjedése kapcsán azonban nem szabad említés nélkül 

hagyni azt, hogy a felsorolt pozitívumok mellett a csembaló említett negatív tulajdonsága, ti. a hang 

árnyalhatatlansága, és mellette a pengetés éles zaját is tartalmazó hangképzés, már önmagában is 

indukálta olyan hangszer létrehozását, amely ezeknek a hátrányoknak a problémáját is megoldotta volna. 

A kísérletező kedvű hangszerépítők többféle ötlettel álltak elő: felállított törzsű csembalót 

(clavicyntherium) konstruáltak, amely a mai pianinokhoz hasonlóan sokkal kisebb területen elfért, de 

kisebb méretű pengetős-billentyűs hangszerek is megjelentek, mint a virginál és a spinett. Ezek 

praktikussági okokból hasznosak voltak, de nem értek fel a csembaló adottságaival. Érdekes leírásokat 

találunk a hangszer és a bútor funkciójának összevonásáról is. Különleges ötletet vetett papírra Leonardo 

da Vinci 1490 táján, egy vonós szerkezettel ellátott billentyűs hangszerrel kísérletezett, amelyben a 

húrokat forgó dörzskerekek szólaltatták meg (az ötlet az organistrumtól való). Különleges csembaló 

szerkezetekkel is foglalkoztak, amelyek közül kiemelkedik egy érdekes ötlet, a Párizsban élő Pascal 

Taskin (1723-1793), aki a csembalista által működtetett pedállal vitte közelebb, vagy távolabb a 

pengetőket a húroktól, így próbálva megoldani a csembaló hang árnyalását. A Cembal d’ Amour szintén 

érdekes kísérlet, amely viszont a clavichord rendszerét használja fel azzal a különbséggel, hogy a húr 

megütése pontosan annak felénél történik, így mind a két fél húrszakasz rezgésbe jön, ekként erősítve 

az eredetileg halkabb clavichord hangot. Nagy hátránya volt ennek a hangszernek a hangolás 

megtartásának bizonytalansága. Leonardo da Vinci (1452-1519) dörzskerekes ötletét most, a XXI. 

században, 2012-ben sikerült megvalósítania Slavomir Zubrzycki lengyel zongoraművésznek. A 

hangszer, amely a Viola organista nevet viseli, valóban nagyobb hangú a csembalónál, és hangjának 

színezete is sokkal inkább a vonós hangszerekéhez áll közel, mint a csembalóéhoz. 

 

7. kép: Viola organista 
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4. A zongora feltalálását közvetlenül megelőző mozzanatok 

Az előző fejezetek alapján jól láthatók az okok, amelyek egyirányba mutatva szükségszerűvé teszik a 

kalapácszongora feltalálását, megkonstruálását. Láthattunk mind a zongora külső megjelenését, mind 

pedig számos belső felépítését meghatározó technikai megoldásokat, amelyek a felsorolt zongora-

ősökben külön-külön is, és több hangszerben is fellelhetőek. Ilyenek a változó hosszúságú és feszültségű 

húrok, a rezonáns lap, a hangoló mechanizmus, és maga a billentyűzet, amely ugyan mind színében, 

mind méretében különböző megjelenést mutat, de a billentyűs hangszerekre egyaránt meghatározó 

módon közvetíti a húrok felé az emberi test kisebb és nagyobb lendítőszerveinek mozgását. A cimbalom 

neve ismét szóba kerül: ez a hangszer már szerepelt a csembaló őseként, de most más vonatkozásban a 

zongora közvetlen őseként is megjelenik. Különböző híradások jelzik, hogy a XV. században már 

létezett a kalapácsszerkezet, nevezetesen a dulce melos nevű cimbalom esetében, amelyet billentyűzettel 

és kalapácsszerkezettel láttak el. Fontos megemlítenünk Pantaleon Hebenstreit (1669-1750) nevét, aki 

korának kiemelkedő tehetségű zenésze volt: Lipcsében táncmesterként, majd Eisenachban és Drezdában 

karmesterként találkozhatunk nevével. Kiváló hegedűs is volt, amint azt Telemann dicsérő szavai is 

tanúsítják. Újfajta cimbalmot épített 1660-ban, amely a korabeli leírások szerint a szokásosnál négyszer 

nagyobb hangszer volt, billentyűzettel és kalapácsmechanikával felszerelve. Párizsban híressé vált a 

XVIII. század első éveiben adott hangversenyeivel, olyannyira, hogy XIV. Lajos király udvarában is 

fellépett. A lelkesedő király adta a hangszer nevét is, a Pantalont, részben alkotójának keresztnevét 

felhasználva, miközben ezzel egy szójáték is született (a francia bábjátékban a Pantalon nevű figura egy 

bohóc). A hangszer kalapácsai fából vagy csontból készültek, alulról, vagy felülről ütötték meg a 

bélhúrokat. A húrozásban a rövid húrokból több tartozik egy billentyűhöz, mint a hosszabb, mély húrok 

esetében. Az 1700-as évek végén a pantalon kiegészült tompítókkal is. El kell mondanunk azt, hogy a 

pantalon számos, korábbi billentyűs hangszerproblémát megoldott: nagy hangereje volt, változtatható 

dinamikára adott lehetőséget. Érdekes fizikai ötlet volt a felülről a rezonánslap irányában ütő 

kalapácssor, amelytől ugyancsak a nagyobb hangerőt várták el (később természetesen fény derült arra, 

hogy az ütés iránya a húrrezgés ereje szempontjából nem döntő, hiszen a hang terjedése a rezgő húrról 

mindenfelé egyenletes…). Mint minden konstrukciónak, ennek a hangszernek is volt olyan 

fogyatékossága, amely továbbra is érvényben tartotta a zongora létrehozatalának szükségét. Ez a hátrány 

a kalapácsok fa- vagy csont anyagának felhasználásából ered, ugyanis a húrokat ezek a szilárd, kemény 

anyagok ütötték meg, amelyek miatt a pantalon meglehetősen zajos, lármás, éles hangú hangszer volt. 

Léte és új technikai megoldásai, tulajdonságai Itáliában Bartolomeo Cristoforit (1655-1731) 

Németországban Gottlieb Schrötert (1760-1828), Franciaországban pedig Jean Mariust ihlette meg, így 

közel egyidőben alkották meg kalapácsmechanikás zongoráikat, de az egyidejűség ellenére egymástól 

függetlenül. 
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5. Az első zongorák készítői 

Sokan Bartolomeo Cristoforit nevezik a zongora atyjának, mert időben ő volt a legelső, aki 

kalapácszongorát épített.  

 

8. kép: Cristofori mechanika 

 

Első mechanikáját 1703-ban alkotta meg, majd 1709-ben saját konstrukciójának korszerűbb változatával 

állt elő. Egyes források szerint már az 1600-as évek végén is kísérletezett kalapácsmechanikákkal. 

Hangszerét zengzetes névvel illette: „Gravicembalo col piano e forte”. 

 

9. kép: Gravicembalo col piano e forte 

 

Medici Ferdinánd herceg hangszerkészítőjeként alkotta meg ezt az új hangszert, amelyből a legkorábbi, 

megmaradt példány 1720-ból származik. A második, tökéletesített modell már biztonságos kiváltást, 

felső tompítókat, sőt a közvetítő léc révén egyenletes erőátvitelt tartalmazott (lökőmechanika), egy 

mozgásában érzékeny mechanikával. A kalapácsfejek kerek alakúak, középen üresek voltak, 

bőrborítással. Úgy tartja a hangszertörténet, hogy ez a modell jól használható és engedelmes 
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hangszerként jelentett forradalmian új megoldást. 49 billentyűje négy oktávos hangterjedelmet mutat. 

Hangja a csembalóénál puhább, de kerekebb testű volt, 70 éven keresztül volt használatban ez a 

konstrukció, amely a későbbi zongora mechanika fejlesztéseknek is alapjául szolgált.  

Christoph Gottlieb Schröter, a Drezdában működő orgonista és zeneszerző ugyancsak létrehozott egy 

kalapács mechanikát, amelyet két változatban is kivitelezett: egy felülről és egy alulról ütő konstrukciót. 

1721-ben mutatta be mindkét hangszert, bizony, évekkel Cristofori után. Ennek ellenére szorgalmasan 

bizonygatta elsőbbségét a kalapácszongora feltalálásában, amelyet a dátumok cáfolnak. Schröter 

találmánya ellenében Németországban a Cristofori mechanikával készült hangszerek terjedtek el és 

váltak népszerűvé. Jean Marius, egy francia hangszerkészítő a zongora harmadik feltalálója. Az ő 

kalapácsmechanikáját 1716-ban ismerhette meg a világ, amikor benyújtotta modelljét a francia 

Tudományos Akadémiának. Cristofori és Schröter mechanikájától abban különbözik Marius 

megoldásának újdonsága, hogy a húrokat megütő kalapács a billentyűvel nem párhuzamosan mozog, 

hanem ellentétes irányban. E tekintetben a későbbi bécsi mechanika felépítésének alapját képezi. Marius 

a megalkotója az utazó-csembalónak is, és a franciák sokáig őt tartották a zongora feltalálójának. 

Semmiképpen nem hagyhatjuk ki Gottfried Silbermann (1683-1753) nevét, aki híres 

hangszerkészítőként írta be magát a billentyűs hangszerek történetébe, hiszen orgonakészítőként is 

nagyhírű, kiemelkedő mester volt. A Cristofori mechanikával ellátott zongora elterjesztésében 

kiemelkedő szerepe volt, és ő volt az, aki az új billentyűs hangszert Bachnak is bemutatta. Néhány 

szokatlan és kevésbé sikeres megoldása miatt kezdetben nem tetszett Bachnak az új találmány, ezért 

Silbermann meg is sértődött, de később a kifogásolt problémákat megoldotta, és az így javított hangszer 

egy példányát el is küldte Nagy Frigyesnek. Bach ezt a változatot már kedvelte. A XVIII. század a 

csembaló és a zongora harcával telt, sokan megszerették az új hangszert, de sokan kritizálták is, főként 

a barokk zenekarok csembaló használatához ragaszkodtak. Jól példázza a régi és az új hangszerek 

közötti küzdelmet Ph. E. Bach értékelése: 

 „Az új fortepianók, ha tartósan és jól vannak kidolgozva, sok előnnyel rendelkeznek, eltekintve 

attól, hogy játékmódjukat külön – és nem fáradság nélkül – kell megtanulni. Jól használható a 

zongora szólóban és a nem túlságosan erősen hangszerelt zeneműveknél, mégis azt gondolom, 

hogy egy jó clavichord, eltekintve attól, hogy gyengébb a hangja, mindazokkal a szépségekkel 

rendelkezik, mint amaz, sőt azonfelül még a vibratóra és a hang továbbvitelére is képes, mert a 

megütés után még minden hangnak új nyomást lehet adni. A clavichord tehát az a hangszer, 

amelyen egy billentyűs hangszeren játszó muzsikust a legpontosabban meg lehet ítélni.”  

 

Reális és összefoglaló értékelést ad a Leipziger Allgemaine Musikalische Zeitung a három hangszer 

szerepéről 1807-ben. Ebből kitűnik, hogy ismerve a clavichord és a csembaló, valamit a fortepiano 

sajátosságait, végül mindháromnak megvan a sajátos szerepe a zenélésben, de a legújabb találmánynak, 

a zongorának a hangterjedelmét hat oktávnyira javasolta bővíteni. (Azóta további hangterjedelem 

bővítés történt: a zongora 1842 óta nyolc oktávos klaviatúrával rendelkezik.) 
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6. A bécsi mechanika kialakulása, működési elve 

Mielőtt a téma kifejtésére térnénk, abból indulunk ki, hogy a míg Cristofori és Schröter által konstruált 

kalapácsmechanikák a későbbi angol mechanikának szolgáltak alapjául, addig Marius szerkezete a 

későbbi bécsi mechanikás zongorák technikai megoldásának alapjául szolgált.  

 

10. kép: Bécsi mechanika 

 

Időrendben az első, említésre való fejlesztés az ún. csapó mechanika, más néven prell mechanika. 

 

11. kép: Csapó mechanika 

 

Ez Marius szerkezeti ötletén alapult, azaz a kalapács a billentyűre szerelve kapott helyet. Ez a megoldás 

igen egyszerű, olcsó konstrukció, kevés hibalehetőséggel. Egyetlen gyenge pontként említhetjük azt, 

hogy a használat során a billentyű mozgásának mélysége elállítódott, így a mechanizmus nem váltott ki, 

és nem született meg a kívánt hang. A következő mechanika a tangenszongora nevet kapta, ugyanis a 

húr megütéséhez szükséges egy ugró, így nem közvetlenül a kalapács üti meg a húrt. E népszerűvé vált 

konstrukciót Franz Jakob Späth, (1714-1786) regensburgi hangszerkészítő kísérletezte ki, és gyártotta 

1750-től. Ez a megoldás a korábbi kalapácsszerkezettel ellentétben az egyszerűsége és üzembiztonsága 

révén terjedt el. Pontos hangindításra volt képes ez a megoldás, bár hangja valószínűleg még nem volt 

hasonló a mai zongorákéhoz, hiszen az ugró tetejét, amely a húrokkal közvetlenül találkozott, fémmel 

borították. Korabeli beszámolók elmondják, hogy Späth hangszere elsősorban virtuóz és gyors skálák, 

futamok játékakor tűnt ki pozitív tulajdonságaival. Az éneklő zongorázásra sokkal kevésbé volt 

alkalmas. Az Augsburgban élő Johann Andreas Stein (1728-1792), aki Silbermann tanítvány volt, a 

csapó mechanikát egy kiváltó szerkezettel szerelte fel, így lehetővé vált mind a virtuóz játék, mind az 

éneklő dallamjáték is. Fennmaradt Mozart édesapjának írt levele, amelyben 1777 októberében igen nagy 
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elismeréssel szól a tangenszongorákról, Stein remekműveiről. Precízebb tompítást tapasztalt, 

egyenletesen működő mechanikáról és pontos kiváltásról ír. Stein több újító elképzeléséről tudunk, így 

ismert a Piano vis-a-vis, amely egy közös szekrénybe épített zongora, és vele szemben elhelyezkedő 

csembaló volt, saját, külön húrozattal. A Saitenharmonika megháromszorozott húrszerkezettel 

rendelkezett, amelyek közül egy húrt egy oktávval mélyebbre hangoltak. Hátrányként említhetjük 

ugyanakkor azt, hogy a kalapácsot csak alaphelyzetből lehetett újból használni, így e mechanika 

repetitív képessége sok kívánnivalót hagyott maga után. Külön szerkezeti elem szolgált arra, hogy a 

mechanika eltolása révén vagy a két húr, vagy az oktávhúr szóljon. (Ez az ötlet az una corda pedál őse.) 

A ma is ismert, végleges bécsi mechanikát részben Stein gyermekei, részben Johann Andreas Streicher 

(1761-1833) hozták létre. Streicher először egy felülről ütő mechanikát szabadalmaztatott. A későbbi 

konstrukciókat Beethoven, a család nagy barátja igen kedvelte, ugyanis ezeken a hangszereken az una 

corda pedál elmozdításával valóban egy húrt lehetett megütni, amely halkabb hangzást biztosított. 

Streicher igen jeles hangszerkészítőként szerzett hírnevet, nem csak zongorákat, hanem orgonát, 

csembalót, clavichordot is épített, és ő maga is jó muzsikus, jó hangszerjátékos volt. 

 

 

7. Az angol mechanika kialakulása, működési elve 

Az angol mechanika, amint azt korábban jeleztük, a Cristofori mechanika alapján jött létre. A szerkezet 

lényege a lökőnyelv alkalmazása, ami egyben azt is jelentette, hogy a mechanika, a húrt megütő 

szerkezeti elem nem a billentyűn kapott helyet, hanem külön beszerelt, természetesen a billentyűk 

mozgását továbbító szerkezeti elemként jelent meg. 1777-ben Robert Stodart (1748-1831) zongoráin 

láthatjuk az angol mechanika kezdeti szerkezetét. A bécsi mechanikához képest egy forradalmi újítást 

alkalmazott: a szabályozható magasságú kiváltást, amely nem csak akkor váltotta ki a kalapács 

mozgását, amikor az a húrról visszapattant, hanem akkor is, amikor a billentéskor útjának nagy részét 

már megtette, de a szerkezet nem emelte tovább. Ez a bizonyos kiváltási pont vált szabályozhatóvá, 

azaz, állítani lehetett azt a mozgást, amit a lökőnyelv által mozgásba hozott kalapács még az emberi kéz 

által irányítva tesz meg, és azt a szabadon mozgó szakaszt, amelyben a kalapács már saját lendületétől 

repül fel a húrokhoz. Az új mechanikai megoldás azt eredményezte, hogy az így megépített zongora 

hangja érzékenyebben volt szabályozható, emellett tartós hangszernek is bizonyult. A típus legfőként 

angol hangszergyárakból került ki, elnevezését bizonyára ez indokolja. Természetesen Párizsban is 

építettek ilyen típusú zongorát, így maradtak fenn és fejlődtek tovább azok az újítások, amelyeket 

Sébastien Erard (1752-1831) nevéhez köt a zongoratörténet.  
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12. kép: Az Érard rendszerű angol mechanika 

 

 

13. kép: Érard zongora (1840) 

 

Egy, a Stodarténál bonyolultabb szerkezetű, de működési elvében azon alapuló zongoramechanikát 

kísérletezett ki, amely kettős kiváltású mechanizmusával érzékenyebben tudta közvetíteni a kar és az 

ujjak mozgását a kalapácsokhoz, mint elődje. A kalapács ebben a szerkezetben a húrról visszapattanva 

nem alaphelyzetbe esik vissza, hanem csak félútig, és újra használhatóvá válik. Ebből következik az, 

hogy a zongora virtuóz és repetitív képességei jelentősen javultak, hangereje is nőtt a megvastagított 

húrok és a hozzájuk társuló kalapácsfejek révén, így alkalmassá vált nagyobb termek akusztikai terének 

betöltésére. Ez a folyamat 1840 tájára jelentősen megváltoztatta a bécsi mechanikás zongorák korábbi 

hegemóniáját: a gyártás a jobb képességek miatt eltolódott az angol mechanika irányába. Ismerve a XIX. 

század zenei stílusvilágának szélsőséges érzelemábrázoló mivoltát, érthető, hogy ez a megnövekedett 

képességű zongora lett alkalmas e zenei követelmények kiszolgálására. A zongoramechanika 

fejlesztésének fent említett változását számos tényező indukálta. Ezek közül a legfontosabb a hangerő 

növelésének szándéka, a test mozgásainak pontos átvitele a hangot létrehozó húrozathoz, általában a 

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=1748&displayformat=dictionary
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hang színezetének, dinamikájának változtathatósága, és természetesen a hangszer „műszaki” 

stabilitásának, virtuóz képességeinek a kor követelményeihez igazítása. Ez, amennyiben működés 

közben vizsgáljuk a mechanikát, egy bonyolult erőátviteli rendszer, amely emelők során keresztül 

részben a gravitáció, részben beépített rugók segítségével teljesíti a fenti kívánalmakat. Az az angol 

mechanika, amelyet a mai zongorák tartalmaznak, tulajdonképpen az Erard mechanika egyszerűsített, 

ún. duplarugós változata, amelyet 1840-ben Heinrich Herz (1803-1888) konstruált meg.  

 

14. kép: Modern hangversenyzongora 

 

Az angol mechanika különböző változatait számos hangszerépítő tökéletesítette, így ma ismerjük Julius 

Blüthner (1824-1910), Langer, Keller, Hansing mechanikáját, komoly technikai pozitívumok kötődnek 

a Steinway és a Renner gyárak mechanikai megoldásaihoz. Az említettek mind Erard alapötletére 

építették saját zongoramechanikájukat. Mindez azt eredményezte, hogy a XIX. század valóban a 

zongora százada volt, hiszen nagyrészt ekkor jött létre az a modern technikai megoldás, amely messze 

meghaladva a bécsi mechanika képességeit, hangjával betölthette a nagy koncerttermeket és egyaránt 

képes volt kisebb helyiségekben is élvezhető zenei élményt nyújtani, ha játékosa erre tehetsége és 

képzettsége révén maga is képes volt. 
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8. A zongora mai formája, szerkezete 1. 

Az alábbi fejezetben áttekintjük azt a folyamatot, amelyben a modern zongora elnyerte mai formáját.  

 

15. kép: A mai zongora felépítése 
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A zenei elvárásokból kell kiindulnunk, amikor keressük a fejlesztés mozgatórugóit. A nagyobb hangerő 

igénye a hangszer több szerkezeti elemének a megerősítését és méretváltozását követelte meg. Ennek 

megfelelően a húrok vastagsága nőtt, a zongora többféle méretben készült és készül ma is (140-280 cm. 

között!) A húrok vastagsága miatt a feszítőerejük is megnövekedett, amit a faváz nem bírt volna el, ezért 

pácélkerettel látták el, amely nagy szilárdságával és mérettartásával biztosítja a fellépő húzóerő 

elviselését. Ha pedig a húrok vastagodtak, hosszabbodtak, akkor az őket megszólaltató kalapácsok 

mérete is szükségszerűen megnőtt. Mindezek a zongora súlyát is jelentősen növelték. A megnövekedett 

húzóerő miatt a zongora hangolhatóságának és a hangolás megtartásának „műszaki” problémáját is meg 

kellett oldani, megerősítve azt a tőkét, amely a húrfeszítést elviselő szerkezeti elem. A hangerő növelése 

mellett a színgazdagság kiszélesítésének igénye, azaz az árnyalhatóbb színezet lehetőségének 

létrehozása is fontos törekvés volt, amelyet – az ütőhangszerekhez hasonlóan – a kalapácsfej 

minőségének kikísérletezése alakított olyanná, amilyen ma. Hermann Ludwig von Helmholtz (1821-

1894), a XIX. századi német fizikus és orvos különös érdemeket szerzett a hangtani kutatások terén (is), 

és a zongoraépítésben felbecsülhetetlen szerepet játszott például az akusztikai ismeretek 

hasznosításában. Nem beszéltünk még a modern zongora háromféle pedálmechanizmusáról, amelyek 

közül a jobbpedál főként a hangszer hangjának színgazdagabbá tételére, a harmóniák kialakítására és a 

legato játék símábbá tételére való, a balpedál, amely a zongora hangszínének puhítását (ezzel együtt a 

hangerő csökkentését is) szolgálja, valamint a középső, prolongációs pedál, amely valóban prolongálja, 

azaz hosszan életben tartja azt a hangot, vagy hangcsoportot, amely esetében használjuk. Elérkezett tehát 

a pillanat, amikor sorra kell vennünk a modern zongora szerkezeti elemeit, és röviden áttekinteni azok 

működését. Ne felejtsük el, hogy a zongora 10 000 alkatrészből áll, amelyek felsorolásától itt 

eltekintünk, csupán a legfontosabb alkotóelemeket részletezzük. Vizsgálódásunkat kívülről befelé, a 

hangszer testétől a kisebb szerkezeti elemekig bezárólag végezzük. 

 

a) A zongora teste 

Külsejét tekintve a zongora felszínét korábban cseresznyefából, paliszanderfából vagy diófából készült 

furnérlemezekkel borították, amelyek gyakran barna színt, vagy politúrozás esetén fekete színt 

kölcsönöztek a hangszernek. A későbbiek során a furnérlemezek elmaradtak, és a XX. század második 

felétől egyre általánosabbá vált a magasfényű műanyag borítás, azaz a poliészter felület. A zongora teste 

kezdetben inkább a csembalóra hasonlított, és akkor nyerte el mai, hajlított oldalfalú változatát, amikor 

a fent részletezett technikai átalakulások lezajlottak. Az oldalfal részben tömör, részben pedig, a hajlított 

szakaszokon rétegelt (5-10 réteg). A hajlítást erős merevítőkkel és a fa gőzölésével érik el. Az első 

zongorák váza, amely csak keményfából készült, a húrozat növekvő húzóerejét nehezen viselte el, így a 

homlokfal behúzódása a rezonánslap tulajdonságait is jelentősen elrontotta, és természetesen a hangolást 

is bizonytalanabbá tette. A különféle merevítő gerendákat általában vagy sugaras elrendezésben, vagy 

hossz- és keresztirányban. A merevítők anyaga általában bükkfából készül. Nélkülözhetetlen elem a 

vázat megerősítő öntöttvas keret (az a bizonyos páncélkeret), amely nagyon szilárd, rugalmatlan és rideg 
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anyag, külső mechanikai hatásoktól reped és törhet. A zongora külső megjelenésében még ma is 

változik. 

    

 

16-20. kép: Új design a zongora külső megjelenésében 

 

b) A rezonáns lap 

A zongora hangjának legmeghatározóbb eleme, a mai zongorákon 9-11 mm. vastag, amely fontos 

kritériumoknak tesz eleget, mindenekelőtt ez a nagy membrán felelős a hosszú és a rövid húrok 

rezgésének, ha nem is teljesen egyenlő mértékű, de közel azonos felerősítésére. Az erre 

legalkalmasabbnak tartott lucfenyő anyagának kiválasztása nagyon nagy szakértelmet, tapasztalatot 

követel. A kiválasztott fa évgyűrűinek, és ezzel szilárdságának, valamint rugalmasságának, 

hangerősítési képességének kialakításában nem csupán a fa belső szerkezete, hanem a kiválasztott 

faanyag hosszú évekig történő tárolása, száradása/szárítása is komoly szerepet játszik. A távoli évgyűrűk 
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esetében a felhasznált faanyag a mély hangokat, míg a sűrű évgyűrűk a magas hangokat erősítik fel. 

Ahhoz kell a hangszerépítő kifinomult hallása és tapasztalata, hogy mindezeket a tulajdonságokat 

teljesíteni tudja a hangszer. A deszkákra vágott fenyőfát összeenyvezik, a zongora formájára szabják, és 

keresztirányú bordákkal látják el, biztosítva az egységes akusztikai elem egy testként működését. A jó 

rezonáns nem teljesen sík, kissé domború kialakítása a rezonálás képességét, a rugalmasságot növeli.  

Fontos rezonátor elem a húrláb, amely a húrok megtartásáért felelős. Keményfából, bükk-, jávor- vagy 

platánfából készül. Valójában ez az a szerkezeti elem, amely közvetlenül vezeti a húrrezgést a 

rezonátorra. Ugyancsak elterjedt technikai megoldás volt az agráfok használata ugyanebből az okból. 

 

 

9. A zongora mai formája, szerkezete 2. 

a) A tőke 

A zongora homlokfala mögött húzódik meg az 5-6 cm. vastagságú tőke, amely minden esetben többnyire 

rétegezett keményfából (pl. bükkfából, jávorfából) készül. A Bösendorfer zongoráknál például ettől 

eltérően ún. azsúrtőkét alkalmaznak, ahol a tőke több szerkezeti eleme a páncélzatba ágyazva látja el 

feladatát. A páncél és a hangolótőke összeépítése szerint több mechanikai megoldás létezik a fentieken 

kívül. Ilyenek például a fatőke vasmerevítőkkel történő szilárdítása, vagy a fatőke öntöttvas keretbe 

ágyazva, vagy a teljes páncéltőke facsapok nélkül, illetve a teljes páncéltőke fa csapokkal. A 

hagyományos fatőke rétegezett lemezeit egymásra merőleges száliránnyal enyvezik össze a húrozat 

nagy húzóerejének, azaz a hangolószögek feszülésének ellensúlyozására. A modern zongorák esetében 

a teljes páncéltőke a legerősebb, amelynek hangolószög furataiban facsapok helyezkednek el, amelyek 

gyertyánfából készülnek és körülölelik a hangolószegeket. Az erős fém (vas) hangolószegek általában 

6,6-7,8 mm. vastagságúak, szögletes felső részük külön erre a célra készített hangolókulcs használatát 

igényli. A hangolószög és a tőke érintkezése döntően a fém és a fa közötti súrlódási együtthatón alapul, 

ugyanis ez a kombináció képes az elmozdítható hangolószög ellenére is szorosan megtartani a szög 

pozícióját, azaz a hangolást. A hangolótőkén kívül a zongora eredetileg egy másik tőkét is tartalmaz, 

amely a húrok nem hangolható végének rögzítésére szolgál. Modern zongorákon ezt a feladatot az 

öntvény maga látja el, így külön e célra beépített tőkét nem találhatunk.  

b) A húrozat 

A húrozat elhelyezésére két módszert alkalmaznak a hangszerépítők. Az egyik konstrukcióban a húrok 

párhuzamosan, a másikban egymást keresztező két síkban helyezkednek el. Ez utóbbi ma már az 

elterjedtebb. A zongoraépítők arra törekszenek, hogy a menzúra (a húrok mérete, átmérője, feszítőerő 

és a megütési távolság) a legkedvezőbb hangzást tegye lehetővé. Terjedelmi okokból nem bonyolódunk 

bele a különféle húrgarnitúrák táblázatos leírásába, a legfontosabb az a tény, hogy a húrok minősége 

döntően meghatározza a zongora hangját. Általános ismérv, hogy a nagyobb tömegű, sűrűbb anyagú húr 

mélyebb hangot ad, és fordítva, de ez a feszítőerő változtatásával is befolyásolható.  Általánosságban 
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megállapítható, hogy ma a húrok anyaga acél, amely a mélyebb hangmagasságok irányában egyre 

vastagabb, a basszus regiszterben pedig vörösréz fonattal vastagított. (A fonás célja az is, hogy rövidebb 

húrok alkalmazásával is telt basszushangot hozhasson létre a zongoraépítő.) Korábban számos más 

anyag felhasználásával is kísérleteztek (bél, vas- és rézötvözetek). A húr szakítószilárdsága, ugyanakkor 

rugalmassága együttes alapfeltétel. Rezgése, felhangspektrumának tiszta harmónikussága 

meghatározóan függ egyenletes vastagságától, de még az anyagsűrűségtől is. Az egy billentyűhöz 

tartozó húrok száma a magasabb regiszterekben három, majd 2 és végül egy a legmélyebb regiszterben. 

A húrtöbbszörözés megoldása kizárólag a hangerő növelését szolgálta a közép- és magas regiszterekben, 

a megoldás már a korai zongoráknál is szokásos megoldás volt két húrral. A hangerő növelését és a 

különböző regiszterek hangzásának kiegyenlítését szolgálja az az ötlet, amelyet Blüthner zongorákon 

látunk: az ún. aliquot húr. Ezt a húrt nem üti meg a kalapács, csak az alatta lévő három húrt. Az 

egyvonalas g-től a háromvonalas g-ig terjedő hangok erősítését kívánja segíteni ez az együtt rezgő húr, 

amely a fenti regiszterben az alaprezgésnél egy oktávval magasabbra hangolt, míg a legfelső hangoknál 

azonos az alaprezgéssel. Itt most a hangolásról, a korábbi hangolási rendszerekről nem ejtünk szót, 

pusztán azt rögzítjük, hogy ma a temperálás rendszerét használjuk, amely egy oktáv frekvencia 

tartományát 12 egyenlő rezgésszám-távolságra osztja, és a rezgésszám oktávonként, iránytól függően 

feleződik, vagy megkétszereződik. A rezgő húrhosszok behatárolásáért a húrlábak (stég) és az agráfok 

felelősek. 

c) A billentyűzet 

A klaviatúra a billentyűs hangszereknek az a része, ahol a játékos közvetlenül érintkezik a hangszerrel, 

és amely a teljes mechanikát mozgásba hozza. Az elnevezés a clavis, azaz kulcs szóból származik, amely 

egykor az orgona szélládájának kinyitását szolgáló eleme volt a hangszernek. A mai zongorák 88 

billentyűjének mindegyike egy kétkarú emelő, amelynek belső vége mozgatja meg a kalapácsmechanika 

elemeit. A billentyűk színe az idők folyamán változott, a jelenlegi, ismert klaviatúra megoldás a 

zongorákon fehér alsó, és fekete felső billentyűket használ. (A modern zongorákon már nem 

elefántcsont borítást találunk, hanem celluloid lapocskákat.) A XVIII. században, az akkori szokásoknak 

megfelelően ez a színezés még fordítva jelent meg. A fehér billentyűket, bármelyik megoldás esetén 

elefántcsont borítással fedték, a fekete billentyűk ébenfából készültek. Az 1700-as évek végén láthatunk 

kísérletet arra is, hogy a könnyebb tanulás érdekében színes skálabeosztással készítettek klaviatúrát. A 

korábbi időkben gyakori volt az intarziával díszített billentyűzet is. A hangszertörténet ún. rövid oktáv 

szerkezetű és kromatikus billentyűzeteket ismer. Az első esetében, a temperált hangolás előtt az 

orgonákat rövid oktávfelosztású billentyűzettel látták el, ezzel kevésbé széles klaviatúrákat építettek. 

Ezeknek a klaviatúráknak a beosztását a függelékben található ábrák szemléltetik. A zongorák esetében 

a kromatikus billentyűzet vált általánossá. A ma ismert billentyűzet 7+5-ös felosztása előtt számos 

próbálkozást ismertet a szakirodalom. Mindezek mozgatórugója a játék könnyítésének igénye, 

ugyanakkor az emberi kéz anatómiájához való jobb alkalmazkodás szándéka is. Készültek köríves 

billentyűzetek, osztott klaviatúrák, két manuálos zongorák is. Kiemelendő Otto Goldhammer (1899-
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1952) billentyűzete, amely függőleges oldalú fekete billentyűivel, hosszabb méretű fehér billentyűivel 

igyekezett segíteni az anatómiai problémák enyhítésében. E billentyűzetek különböző méretekben 

készültek és cserélhetőek voltak a játékos kézméreteinek megfelelően. A mai, legkorszerűbb zongorák 

billentyűiben a kalapácsfejek baloldali irányú nagyságnövekedésének egyre növekvő mozgási energia 

igényét a kéz munkáját megkönnyítendő, az elülső billentyű testben elhelyezett, billentyűnként változó 

súlyú ólmozással igyekeznek ellensúlyozni azzal a szándékkal, hogy a zongorista két keze nagyjából 

azonos energiával tudja megszólaltatni a húrokat.  

 

 

10. A zongora mai formája, szerkezete 3. 

d) A kalapácsmechanika 

Sok szó esett már a különféle kalapácsmechanikákról, amelyek a feltalálás óta igen sok változáson 

mentek át. A változások részben a zongora objektív hangzási paramétereinek javítására, részben pedig 

a zongorista kézmozgásainak pontos átvitelére irányultak. Szempont volt a stabil, tartós működés 

biztosítása is. A két mechanika típus leírásánál tekintettük át a különbségeket, amelyek közül a 

legszembetűnőbb az, hogy a csapó mechanika elvei alapján felépített bécsi mechanika esetében a 

kalapácsot magára a billentyűre szerelik fel, míg az angol mechanika esetében a kalapácsmechanika 

külön beépített szerkezeti elem. A bécsi mechanikás zongorák kalapácsfejeit tömörített filccel bevont 

központi fa mag jellemzi, szarvasbőrrel bevont felszínnel. Ez a megoldás ugyan új állapotában segíti a 

kerek, színgazdag hang létrehozását, de a használat során a gyakran használt kalapácsokon ez a bőr 

elkopik, így a hangszer kiegyenlítetlen hangzást produkál, amely mindenképpen új bőrözést kíván, 

legalábbis az elhasználódott kalapácsfejeken. A modern zongorákon már régen nem használják ezt a 

megoldást, hanem csak a tömörített filc felszín található a kalapácsokon. A kettős kiváltású, azaz a 

szabályozható kiváltású angol mechanika jó technikai kivitelezés és beállítás esetén igen érzékeny 

hangképzésre ad lehetőséget a játékos számára, jelentősen javítja a mechanika gyors használatának 

lehetőségét. Fontos tudnivaló az, hogy bármelyik kalapácsmechanikát tekintjük is, mindegyik emelők 

rendszere, és ez a rendszer a játékos aktív lendítőszerveivel (ujjak, kar) együtt, amelyek szintén emelők, 

egységes fizikai rendszert alkotnak, így teszik lehetővé a zongorista legfinomabb mozgásainak 

továbbvitelét. A kalapácsmechanika fontos eleme a tompító, amely a legmagasabb regiszter kivételével 

minden billentyűnél megtalálható. Ez a szerkezeti elem fára ragasztott filc alappal rendelkezik, 

alaphelyzetben e felülettel nyugszik a húrokon. A funkciója az, hogy amikor a billentyűt nem 

használjuk, akkor visszaesve a húrra, megszünteti annak rezgését, így a hangok hosszának szabályozását 

szolgálja. A különböző mechanikák működésének áttekintését a függelékben található ábrák segítik. 

e) A pedálszerkezetek 

Az orgonáéhoz hasonló láb-pedál klaviatúrák ötlete már a clavichordnál felmerült a XV. században az 

orgonisták otthoni gyakorlásának megkönnyítése céljából. Ilyen clavichordot ismerünk 1760-ból.  Ilyen 
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láb-pedál klaviatúrával 1876-ban készítettek csembalót is, J.S.Bach kedvenc hangszerei közé tartozott. 

E klaviatúra a zongorán 1817-ben jelent meg. Ez valójában a zongora alatt elhelyezett, külön húrozattal 

és mechanikával ellátott szerkezet volt. 

A mai zongorákon található pedálok mechanikai-technikai megoldásai a cél különbsége miatt már 

mások, ma már nem építik a zongorákat láb-pedál klaviatúrákkal. A ma használt három pedál működése 

a következő: 

- A jobbpedál lenyomásakor a teljes tompítósor felemelkedik, ami azt eredményezi, hogy a 

megütött húr rezgését a többi húr is átveheti. A valóságban az történik, hogy ilyenkor a 

megszólaltatott húrok felhangjainak megfelelő húrok kezdenek rezonálni, ezzel a jellegzetes 

effektussal felhangdúsabbá téve a hangzást. Ennek a pedálnak a használata komoly 

halláskontrollt igényel a játékostól, ugyanis a pedálút legfelső, rövid szakaszán holtjáték van, 

amely még nem emeli fel a tompítókat, és csak ezután kezdődik meg az emelés, amely először 

a tompítók súlyát emeli le a húrokról, majd a tompítók felemelése is megtörténik. E különböző 

mozgás-fázisok érzékeny használatával a pedálhatás által okozott hangszínváltozás is 

befolyásolható. A tompítók felemeléséhez használt szerkezetre tekintve megállapítható, hogy 

bécsi-, vagy angolmechanikás zongoráról van-e szó, ugyanis a bécsi mechanika esetében a 

tompítókat keresztgerendákból álló szerkezetre szerelik, míg az angol mechanikánál e 

keresztrudak hiányoznak. 

- A balpedál szerkezeti megoldása kettős eredményre ad lehetőséget: főként a hang tompítására 

való, de ezzel együtt a hangerő is csökken. Technikai megoldásának eredeti ötlete még az una 

corda pedáloktól származik, tehát a teljes kalapácssor oldalirányú elmozdításával jöhet létre a 

hang színezetének tompítása. Az effektus elérése érdekében a balpedál használatakor a 

kalapácsfejnek azok a felületei érik a húrt, amelyek puhábbak, mint a húrok megütése által 

összenyomódó filcfelszínek, és az alapvető fizikai jelenséget kihasználva a puhább felület a húr 

megütésekor a mélyebb felhangokat hozza előtérbe, míg a megkeményedett, összetömörödött 

filc felület éles hangú zongorát eredményez. 

- A prolongációs pedál, amely a három közül a középső, csak azt a tompítót tartja felemelve, 

amely hang megszólaltatásakor lenyomtuk, így lehetségessé válik olyan hosszú hangok játéka 

is, amelyeket valójában nem ér el a kezünk, valamint a többi billentyűnél a zongora a 

megszokott, „normális” üzemmódban működik. 

A pedálok beállítása, fizikai precizitása még azonos márkák egyes modelljeinél sem teljesen egyforma, 

ezért például idegen hangszer tulajdonságainak a megismerésében a hangszer kipróbálásakor az első 

feladatok közül való a pedálok működésének kontrollja. A zongora pedálszerkezete a mai pianínóktól 

abban különbözik, hogy a pianínók esetében a középső pedál egy filcréteget tol a kalapácsok és a húrok 

közé, így a hangszernek sokkal tompább hangja lesz, a balpedál pedig az egész kalapácssort közelebb 

viszi a húrozathoz, ezzel lerövidítve a kalapács útját, így korlátozva a kalapács gyorsulását, azaz, a 

megszólaló hang elsősorban halkabb lesz.  
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11. Felállított törzsű zongorák, pianínók 

Már a csembalók esetében is találkozhattunk felállított törzsű, függőlegesen húrozott hangszerekkel. 

Szinte egyenes következmény, hogy az ötlet a zongoraépítésben is megjelent, ugyanazon okból, mint a 

csembalók esetében, az ilyen hangszer ugyanis alapterületében sokkal kisebb helyet foglal el, mint a 

zongora. Christian Ernst Friderici (1709-1870) 1745-ben gyártott állított törzsű piramis-zongorát. 

Stodart könyvszekrény alakú zongorát épített, de ilyen hangszer volt a Joseph Seufert által bemutatott 

zsiráfzongora is.  

 

21. kép: Zsiráfzongora 

 

E hangszerek praktikussága mellett egy érdekes problémát is feljegyeztek: az állított törzsű zongorák 

belső hőmérséklete változott lentről felfelé, (a meleg levegő fent, a hidegebb lent) így gyakori volt az 

elhangolódás és ebből következően a karbantartás igény is nagyobb volt. Az említett probléma 

orvoslásaként egy alacsonyabb méretű, de szintén álló húrozású zongorára tett kísérletet 1780-ban 

Johann Schmidt. 1800-ban J. Z. Hawkins látta el a pianínót vaskerettel. Az 1826-ban tökéletesített 
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pianínó mechanikát a mai pianínókon is megtalálhatjuk. A pianínó ötlete valójában már a zsiráfzongorák 

építésekor felmerült, a ma ismert pianínók sorozatgyártása előtt. Ez a sorozatgyártás Németországban 

1835 körül, az Egyesült Államokban 1860 körül kezdődött meg. A hangszer elnevezésének 

sokszínűségét illusztrálják az alábbiak: cabinet piano, ditanalklasis, portable grand pianoforte, cottage 

piano, piccolo pianoforte, piano droit, piano console. A ma használt pianínó elnevezés Pleyeltől ered. A 

hangszer tömege kisebb mérete ellenére is 300-400 kilogramm között mozog. A pianínó hangja jól 

érzékelhetően különbözik a zongoráétól, hiszen fizikai szerkezete és mérete különbözik attól 

(Természetesen a pianínók között azért tanálunk jó hangzásminőségű hangszereket is.) Húrozása 

háromféle elrendezésben kivitelezhető: az egyenes húrozás, a ferde húrozás és a kereszthúrozás. A 

szerkezeti felépítés a függőleges elrendezés miatt különbségeket mutat a zongorával szemben. A 

klaviatúra előtt helyet foglaló zongorista a kinyitott hangszerszekrényben két igen fontos szerkezeti 

elemet lát meg leghamarabb: a sok-sok hangolószeget, amelyek a hangszer felső részében helyezkednek 

el. A hangolószegek és a tőke kapcsolata fizikailag megegyezik a zongoráéval. Érdekesebb látvány 

számunkra a kalapácsmechanika, amely a függőleges húrozásból eredően nem a zongorához hasonlóan, 

a rezonátor felől, hanem a pianínó hátsó falának, azaz a rezonátornak az irányában üti meg a húrokat. A 

mai pianínók az angol mechanika kettős kiváltású formáját tartalmazzák, csak – függőleges állásban. 

Azt hinnénk, hogy ez a különbség nem túl jelentős, pedig éppen azért, mert függőlegesen helyezkedik 

el, a kalapácsok alaphelyzetbe állítását egy-egy rugó végzi el a gravitáció helyett, amely a 

zongoramechanika kalapácsainak működését segíti. A mechanikának éppen ebben rejlik a 

hibalehetősége, egyben gyakoribb karbantartás igénye is. A pianínó billentyűzete megegyezik a 

zongoráéval. A húrok számának elosztási rendszere a zongoráéhoz hasonló, jobbról balra csökken. A 

húrokra szoruló tompítók a zongorához hasonlóan helyezkednek el, azaz a legmagasabb hangok 

húrjainál nem találhatók. A ma zongorákat gyártó, ismert cégek szinte mindegyike gyárt pianínót, és ha 

nem is a teljes listát soroljuk fel, azért érdemes megemlíteni a leggyakoribb pianínó márkákat: Steinway, 

Yamaha, Bösendorfer, Petrof, Rösler, Zimmermann, Weinbach, Hoffman, Scholze, Legnica, Kawai, 

Calisia, Csajka, Etyd, Belarus, Fazer, Schimmel stb. 
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22-34. kép: Fotók a Steinway hamburgi gyárában tett látogatásról 

 

 

12. A zongora hangja és hangszínlehetőségei 

A zongora teljes teste valamilyen formában részt vesz a megszülető hang minőségének létrehozatalában. 

A húrrezgés által keltett hang színezetét, hangerejét számos tényező befolyásolja, némelyek 

meghatározóan, némelyek kevésbé. Vegyük sorra: a húr minősége, anyagának egyenletes eloszlása, 

méretpontossága, hosszúsága, azaz tömege az egyik igen fontos tényező. Ismerünk például önmagában 

hamis, tisztára hangolhatatlan húrt, amelyet mindenképpen ki kell cserélni, ugyanis vagy a használat 

közben, vagy a gyártás folyamán vastagsága, vagy anyagsűrűsége valamely szakaszán megváltozott (= 

elvékonyodott), így a felhangrendszer harmóniája felborul, ezért sosem lehet tisztára hangolni. Az ezt 

felerősítő rezonátor anyaga és technikai kivitelezése, Itt utalnunk kell Beregszászy Lajos (1817-1891) 

híres magyar zongoraépítő rezonátor-szerkezeti újításaira a húrok és a rezonátor fizikai kapcsolatának 

kialakításában (a húrrezgés erősítése húrlábon és az agráfokon keresztül) a zongora hangjának 

legmeghatározóbb tényezője. A kalapácsfejek filc borítása, hasonlóan az ütőhangszerek fizikájához, 

felelős azért, hogy a megütött húr éles vagy tömör, puhább tónusú hangot ad ki. Ha ez a filcréteg 

összenyomódik, akkor a keményebb felület által létrehozott éles hangot az okozza, hogy az alaprezgés 

mellett megszólaló felhangspektrum hangjai közül a magas hangok vannak többségben, illetve ennek 

ellenkezőjeként a puha kalapácsfejek által keltett hang mindig a mély felhangok túlsúlyát mutatja. A 

kalapácsfej mozgásának sebessége ugyancsak fontos befolyásoló tényező, nagyrészt ezen alapul a 

dinamikai árnyalások technikai kivitelezése. Korábban a pedálok funkciójának és szerkezetének 

tárgyalásánál már említettük, hogy mely pedál hogyan befolyásolja a hangzást. A hangolás minősége 
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ugyancsak meghatározza a hang minőségét, hiszen a felhangrendszer tiszta, harmonikus megszólalása 

döntően függ a hangolástól. A zongora húrjainak rezgése, mint minden rezgő tárgy rezgése idővel 

csillapul, a hang elhalkul, majd megszűnik. Jól megfigyelhető, hogy a hang elvékonyodik, amikor elhal, 

azaz a felhangspektrumnak először a mélyhangjai halnak el. Ez pontosan ellentétes folyamat azzal, hogy 

a nagyobb tömegű, hosszabb húrok hangja tovább tart, mint a rövidebb húroké, ez az időtartam csökken 

a klaviatúrán balról jobbra haladva. Nem említettük meg azt a zörejt, amelyet mag a zongora kelt azzal, 

hogy a szilárd kalapácsfej egy másik szilárd tárgyat, a húrt megüti, vagy éppen a játékosnak az ujja 

koppan a billentyűzeten. Ezek a zajok minden egyes hangképben benne vannak, csak a zenei hang 

intenzitása eltereli figyelmünket a működési zajokról, amelyek, nem mellékesen, zongorajátékunk során 

befolyásolhatók. A nem kívánt „zajok” közé tartozik az is, amikor a kalapácsnyél önrezgése és a 

megütött húr frekvenciája nincs harmóniában egymással, ezért a kalapácsnyelet is hangolják a hangszer 

gyártásakor. Alsó zörejnek hívjuk a billentyű és a fenéklemez összecsapódása által keltett zörejt, amit a 

billentyűk alatt elhelyezett filclapocskákkal tompítanak a hangszerépítők. A fentiek a zongora objektív 

hangját befolyásoló tényezők, amelyeket a zongorista úgy alakít saját zenei céljai szerint, hogy azok 

kifejezzék a zenemű karakterét, érzelmi árnyalatait, betöltsék a koncerttermet, és a születő zenei élmény 

valóban katarzist eredményezzen a jelenlévőkben. A zongorista zenei képzettsége, hangigénye, 

hangszertechnikai képességei, művészi érzékenysége teszi élővé az eddigi fejezetekben ismertetett, 

zseniális, élettelen szerkezetet. Az ebben a tekintetben verhetetlen zongoramárkák általában semmiben 

nem korlátozzák a zongoristát, amit ő tud és érez, azt a csúcsminőségű zongorák nem korlátozzák, 

hanem hűségesen kifejezik. E kiemelkedő képességek ugyanakkor nem várhatóak el minden márkájú és 

méretű zongorától, leggyakrabban használt otthoni zongoráink, iskolai gyakorlóhangszereink bizonyos 

mértékig limitálják a lehetséges hangzásképet.  

 

 

13. Mit csinál a zongorahangoló? 

A clavichordot és a csembalót használó művészek az említett hangszerek megléte óta maguk hangolták, 

és többnyire ma is maguk látták/látják el a hangolás feladatát. Erre mindenekelőtt azért volt szükség, 

mert ezek az érzékeny instrumentumok minden környezeti hatásra, és magára a használatra is 

elhangolódással reagáltak, tehát akár előadás közben is szükség lehetett a korrekcióra. A zongorák 

hangolása esetében vannak, akik úgy hiszik, hogy ez a feladat jó zenei hallással megoldható ma is 

sajátkezűleg. Miközben a tiszta hallás a hangoló mesterségének alapfeltétele, addig az előadóművész a 

hangot más aspektusból értelmezi és hallja, ezért, ha tényleg maga kívánja zongoráját hangolni, akkor a 

zongorahangoló szakma megtanulása, és az ehhez szükséges képességek kialakítása elengedhetetlen. A 

szakszerűtlen hangolási technika a zongorát többek között tönkre is teheti, amelynek javítása súlyos 

pénzösszegekbe kerülhet. Mindenképpen ajánlott tehát zongorahangolót hívni, ha zongoránkon a 

temperált hangolás elmozdul, hamissá válik. Maga a mesterség sokkal többrétű, nem pusztán a zongora 
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hangolását tartalmazza. A zongorahangoló feladata általában a karbantartás, amely „rendeltetésszerű 

használat” esetén is időről-időre szükségessé teszi az újrahangolást, a húrozat és a kalapácsfejek 

állapotfelmérését, szakadt húrok cseréjét, sérült, elhasználódott kalapácsok cseréjét, a kalapácsok 

felületének csiszolását, intonációját, kisebb-nagyobb mechanikai beállítások, javítások elvégzését. 

Általában kézimunkával oldja meg a problémákat, amely aprólékos precizitást igényel, gondos 

helyreállítást, a hangszer újbóli, teljes értékű használhatósága érdekében. A fent részletezett munkákhoz 

speciális szerszámokra van szüksége, hangolókulcsra és faipari szerszámokra, amelyekkel csiszol, 

ragaszt, hevít, rögzít stb. Általában ő érkezik a hangszerhez, nem pedig hozzá szállítjuk a zongorát (más 

a helyzet teljes felújítás esetében, amikor akár hónapokat is igénybe vehet a munka.) Nem szabad 

elfelejteni azt, hogy a zongorahangoló munkája egyben emberi kapcsolattartást is jelent, hiszen a 

zenésznek a hangszer olyan személyes tárgya, amely jelentősen meghatározza részben a hangversenyre 

készülés, vagy a hangszertanulás lehetőségeit. A hangolónak, miközben sohasem adhatja fel szakmai 

ismereteinek szigorú alkalmazását, olykor tekintettel kell lennie a hangolást kérő művész, vagy 

zongoratanár igényeire is (például az intonálással létrehozandó hangszín minőségére, esetleg még a 

normál „A” hang rezgésszám beállításának estleges egyéni igényeire…). Mindezek mellett a következő, 

záró fejezetben részletezett, a hangszer használója számára ajánlott karbantartási ismereteket is el kell 

mondania és meg kell követelnie. Általában célszerű megoldás, ha az adott hangszerhez mindig 

ugyanazt a hangolót hívjuk, mert ő ismeri a korábbi javításokat, hamarabb felfedezi a létrejött hiba okát. 

Ideális esetben a zongorista és a zongorahangoló személyes zenei kapcsolata olyan magas színvonalú 

hangszerállapotot eredményezhet, amely minden időpillanatban biztosítja a hangszer eredeti technikai 

állapotát. Fontos megjegyeznünk, hogy a zongorahangoló nem tud jobb zongorát létrehozni, mint a 

gyártó, hiszen egy zongora lehetőségei az alapkonstrukciótól függenek döntően. Modern világunkban a 

hangolást hangológépek segítik, amelyekről tudni kell, hogy a temperált rendszer frekvencia-

különbségeit kiválóan produkálják. Az így hangolt zongorák mégis hamisnak tűnnek főként a basszus 

regiszterben és a magas regiszterben. Az emberi szubjektivitást a gép nem veszi figyelembe, ti. azt, hogy 

a mély hangokat szeretjük mélyebbnek, a magas hangokat magasabbnak hallani, mint a fizikailag 

megállapított rezgésszám. Éppen ebben az esetben nagy segítség a zongorahangoló zenei hallása és 

bizonyos fokú zenei képzettsége.  

 

 

14. A hangszer karbantartása és megóvása 

Immár sok-sok ismeret áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy sorra vegyük azokat az ajánlásokat, vagy talán 

inkább kötelezettségeket, amelyek a hangszer állapotának megóvásában reánk hárulnak. Zongoránk 

mindenekelőtt egy igényesen kivitelezett hangszer, amely olykor egy helyiség bútorai közül is 

kiemelkedik egyedi szépségével. A fekete színű, kecses lábú csoda igen sokáig megtartja külső 

szépségét, ha vigyázunk a lakkozására, külső felületére azzal, hogy terítővel óvjuk a karcolódásoktól, 
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egyéb külső fizikai hatásoktól. Nem teszünk rá dísztárgyakat, más egyéb tárgyakat. A zongora méretei: 

tömege 170-480 kg között, szélessége 145-155 cm. között, hossza 140-290 cm. A zongora szállításának 

kérdése tehát már csak a felsorolt paraméterek miatt is az egyik legelső kényes művelet, amikor sérülhet 

a hangszer. Bizonyára nem felejtettük el azt, hogy a zongora páncélkerete, amely a legnagyobb fizikai 

erő elviselésének feladatát látja el, ma már szilárd öntöttvasból készül. Az öntöttvas mérettartó 

szilárdsága mellett könnyen reped és törik. Régi zongorákon jellegzetes helyeken lehet kisebb-nagyobb 

repedéseket látni. Komoly, akár halálos baleset okozója is lehet tehát a szakszerűtlen szállítás közben 

elejtett, vagy rossz alátámasztás miatt eltörő páncél, hiszen a húrok húzóereje 200 000 Newton, azaz 

ugyanakkora erő, mint amilyen egy 20 000 kg. (2 tonna) tömegű tárgy felemeléséhez lenne szükséges. 

A zongoraszállítók erre a feladatra kiképzett emberek, akik a szakszerű szállításkor vállalják a 

felelősséget is a hangszer épségéért. Döntő szempont a hangszer helyének kiválasztásakor, hogy a 

zongora ne legyen közel semmilyen közvetlen hősugárzóhoz, ne száradjon ki, vagy épp ellenkezőleg, 

egy közvetlen közelben kinyitott ablakon beömlő hideg, vagy erős pára, köd ne érje az érzékeny 

instrumentumot. A zongora nagy része szerves anyagból, különféle fákból készül, amelyek önmagukban 

is igen érzékenyek a páratartalom változásaira, az egyes elemek elvetemedhetnek, a rezonátor 

elrepedhet, ha kiszárad, a hangszer elveszíti a hangolását, a mechanika elállítódik, és általában 

jelentősen romlanak azok a hangszeres adottságok, amelyek még a vásárláskor fennálltak. Új zongorák 

garanciájának fontos alapfeltétele az állandóan fenntartott, megfelelő hőmérséklet (18-24 celsius fok) 

és páratartalom (40-50%) annak ellenére, hogy a beépített faanyagok a gyártást megelőzően akár hosszú 

időn keresztül szélsőségesebb klimatikus hatásoknak is ki voltak téve. Ugyancsak kiemelendő szempont 

a zongora belsejének tisztán tartása, a finom, lerakódó por nem csak csúnya látvány, hanem a 

rezonanciát is rontja, a kalapácsfejek filcrétegeire betelepszik, és ez bizonyos körülmények között egyes 

penészgombák elszaporodását is elősegítheti. Nincsen szükség különösebben komoly tisztítószerekre, a 

billentyűzetre a kézről rárakódó faggyúrétegek óvatos, szappanos eltávolítása mindenképpen szükséges. 

A karbantartás zongorahangolóra háruló teendői között találjuk a mechanika elállítódásainak 

korrekcióját, ami olykor több napot is igénybe vesz, de ugyanilyen karbantartási feladat az elhasználódó 

bőr rollnik cseréje a kalapácsot emelő lökőnyelv felett, vagy éppen többnyire az elkopott kasmír 

cseréjére a tengelyek körül, vagy a billentyű alátámasztásánál. A pedálok mechanikai beállítása, a húrok 

esetleges rozsdátlanítása, cseréje, a kalapácsgarnitúra cseréje, a tompítók filcrétegének cseréje, az 

elrepedt rezonátor javítása mind-mind olyan feladat, amely már nem a hangszer tulajdonosának 

szakértelmét igényli, hanem a szakember ismeretei és gyakorlata szükségesek a szakszerű 

megoldásokhoz. Általában tehát megállapítható, hogy amennyiben lehetséges, a zongora ugyanott 

maradjon, ahol elhelyezték, minimális alkalommal szállítsák és gondosan biztosítsák azokat a 

körülményeket, amelyekről a fentiekben szóltunk. A zongora az ideális körülmények között sokáig  

képes megtartani azokat a tulajdonságokat, amelyeket a gyártás során kapott, így akár több nemzedék 

számára is a zene örömének forrása lehet, egyben anyagi ráfordításainkat is jelentősen csökkenti az 

odafigyelő kezelés.  
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Fogalomtár 

 
Monochord 

Hangdoboz felett kifeszített egy húr, amelynek hossza lefogással volt változtatható, de a húr feszítésének 

ereje is megváltoztathatta a hangszer teljes húrhosszának rezgési frekvenciáját. 

 

Organistrum 

A mai nyenyerének megfelelő hangszer, amelynek húrjait a játékos által tekert dörzskerék szólaltatja 

meg, és állandóan szóló húrokkal, valamint dallamhúrral rendelkezik (Innen származik a tekerőlant 

elnevezés is). A dallam játéka egy billentyűzet segítségével történik, amely a dallamhúrt különböző 

pontokon fogja le. 

 

Clavichord 

Olyan billentyűs hangszer, amely a billentyűkre merőlegesen rögzített húrokkal működik. A húrokat a 

billentyű belső végén lévő fém érintő szólaltatja meg, megütve és egyben behatárolva a megütött húr 

hosszának rezgő szakaszát. A mechanika a játékos és a megszólaltatott hang között közvetlen fizikai 

kapcsolatot tesz lehetővé 

 

Psalterium 

Trapéz alakú, húros hangszer, amelynek megszólaltatása pengetéssel történik. Közel áll a lanthoz és más 

pengetős hangszerekhez. Azért fontos tudni róla, mert a hangszer alakja követi a változó húrhosszokat, 

és ugyanez az elv érvényesül a csembalók esetében is. Verőkkel is megszólaltatható volt, ebben az 

értelemben a cimbalomnak is őse. 

 

Csembaló 

Olyan billentyűs hangszer, amely húrok megszólaltatásával működik. A húrokat pengető mechanizmus 

hozza rezgésbe. A clavichordnál erősebb hangú hangszer hátránya az árnyalhatatlan dallam, ezért a 

teraszos dinamika révén lehetett csak hangminőség-beli különbségeket tenni.  

 

Pantalon 

Pantaleon Hebenstreit cimbalomjátékos találmánya, a billentyűzettel és kalapácsmechanikával felszerelt 

cimbalom. Nevét XIV. Lajos, francia király adta. A zongora közvetlen őse, hiszen innen csupán egy 

lépés a zongoramechanika létrehozatala és továbbfejlesztése. 
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Zongora 

Korábban több névvel is megjelölt hangszer, amelynek első neve: Gravicembalo col piano e forte. A 

hangszer magyar neve a nyelvújításkor született, a névadó Barczafalvi Szabó Dávid. Szerkezete, 

működési elve, hogy ti. kalapácsok ütik meg a húrokat, zömmel kiküszöböli mindazokat a 

fogyatékosságokat, amelyek az előd hangszerek használatának korlátait jelentették.  

 

Prell (csapó) mechanika 

A Marius-féle kalapácsmechanika továbbfejlesztése, lényege az, hogy a kalapács a billentyűre szerelve 

működik. Egy kioldó szerkezet szabályozza a kalapács visszaesését a hang megszólaltatását követően. 

A későbbi bécsi mechanika alapja. 

 

Saitenharmonika 

Megháromszorozott húrszerkezet, amely húrok egyike egy oktávval mélyebbre hangolt. Szerepe a 

testesebb, felhangdúsabb hang elérése akusztikai úton, ugyanis a kalapácsok csak két húrt ütnek meg, 

az egy oktávval mélyebb húr csak rezonál az alatta megszólaló húrokkal. 

 

Kettős kiváltású mechanika 

Az angol mechanikás zongorákba épített mechanikai szerkezet, amelynek legnagyobb újítása a kalapács 

mozgás kiváltási pontjának szabályozhatósága, azaz a kalapács mozgásának azt a szakaszát, amikor a 

lökőnyelv már nem emeli a kalapácsot, szabályozhatóvá tette feltalálója Robert Stodart.  

 

Agogika 

Egy zenemű előírt tempójától és ritmikai szerkezetének pontos interpretációjától eltérő előadói eszköz, 

amelyet a barokk billentyűs zene előszeretettel használt az árnyalhatatlan dallamok, vagy fontos 

harmóniák karakterének kifejezésére, a formai tagolás, a súlyviszonyok jelzésére. A barokk zenei 

nyelvtől eltérő módon ez az eszköz megjelenik a romantikában is, más okból. Ugyanígy a parlando, 

rubato jelzésű, népzenei bázisra épülő darabok esetében is jelen van a szabad előadás követelményeinek 

megfelelően. 

 

Agráf 

Furattal ellátott fémcsavar, amely a furaton áthaladó húr rezgő végpontját pontosan lehatárolja. Elsőként 

az Érard-zongorákban találkozhatunk ezzel a megoldással. Beregszászy Lajos technikai újítása volt az, 

hogy az agráfokat a húrlábakon is alkalmazza, ezzel szabadabbá téve a rezonánslap mozgását. 
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Húrláb vagy stég 

A húrok vezetése és megtartása a húrláb feladata. Közvetlenül a rezonátorral van fizikai kapcsolata, így 

nem csak a fenti feladatot látja el, hanem egyben a húrrezgést is közvetíti a rezonátorra. Keményfából 

készül (bükk, platán, jávorfa) 

 

Aliquot húr 

1890 óta a Blüthner zongorákban találhatjuk meg azt a húrt, amelyet a kalapács nem üt meg, hanem 

csak a megütött húrok rezgésére rezonál. A megoldás célja, hogy a magasabb regiszterekben a 

megszólaló hang teste, színezete ne legyen vékonyabb, mint a mélyebb regiszterekben. A technikai 

megoldás nem terjedt el a többi hangszergyár modelljeiben. 
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