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I. A kutatás elızményei 

A trombita hangszertörténeti fejlıdésérıl nagyon kevés szakirodalom 

áll rendelkezésünkre, ezért is tartottam fontosnak, hogy disszertációmban 

az eddigi ismereteket összegezve, a hangszer alkalmazási módjait a 

különbözı korszakokon keresztül vizsgáljam.  

A zeneszerzık minden korban szoros kapcsolatban álltak az 

elıadómővészekkel, és egy-egy muzsikus tudásához, képességeihez 

mérten, az adott hangszer lehetıségeit maximálisan kihasználva 

komponálták mőveiket. Dolgozatom megírása folyamán rendkívül érdekes 

volt számomra végigkövetni hangszerem fejlıdésének különbözı 

állomásait és annak közvetlen hatásait az adott kor komponistáira. A 

trombita történetét tanulmányozva megállapítottam, hogy a hangszer 

egyes korszakokban történt átalakításai után, a hangszer alkalmazásának 

sokrétő lehetıségével talán Richard Strauss mővészete ajándékozta meg a 

leggazdagabban a zeneirodalmat. Szimfonikus költeményeinek elemzése 

során bemutattam a trombita felhasználási módjainak jellegzetes példáit, a 

zene hallgatása során bennem felmerült, szubjektív gondolatokkal 

kiegészítve. 

II. Források 

Kutatásom legfontosabb forrásait – a trombita hangszertörténete 

kapcsán – Edward Tarr: Die Trompete címő könyve és Verena Jakobsen 

Barth: Die Trompete als Soloinstrument in der Kunstmusik Europas seit 

1900 címő PhD disszertációja képezte. Richard Strauss életútját Batta 

András: Richard Strauss és Franz Trenner: Richard Strauss Dokumente 



seines Lebens und Schaffens címő könyve alapján követtem végig. 

Romain Rolland Jelenkori muzsikusok címő könyvében a szerzı, mint 

kortárs, hő képet fest Straussnak a századvég zenéjében betöltött 

szerepérıl. Irodalmi környezetbe ágyazott kritikai megjegyzései híven 

tükrözik Strauss mőveinek fogadtatását, és a zeneszerzı stílusának 

folyamatos alakulását, változásait. 

III. Módszer 

A témához kapcsolódó szakirodalom megismerésével egyidıben 

tanulmányoztam Richard Strauss szimfonikus költeményeit. A darabok 

elemzése során összevetettem a trombita alkalmazási módjainak 

változásait a korábbi zenei korszakokhoz képest, a hangszer 

hangterjedelme, szólamainak notációja, az egyes mővekben lévı szólóinak 

megjelenési helye, illetve karaktere alapján. Különös figyelemmel 

vizsgáltam – a szimfonikus költemények programjának ismeretében – a 

hangszer e darabokban betöltött dramaturgiai szerepét is. 

Módszerem annyiban újszerő, hogy egy bizonyos hangszercsoportot 

tanulmányozva vontam le következtetéseket Strauss hangszerkezelési 

stílusának változásairól szimfonikus költeményeinek tükrében. 

IV. Eredmények 

A trombita a legısibb hagyományokkal rendelkezı hangszerek közé 

tartozik, már az évezredekkel ezelıtti társadalmak kultúrájának is része 

volt. Az ısi, egyiptomi hangszertıl egészen a római tubáig lényegében – a 

barokk natúrtrombitához hasonlóan – a hangszer saját, természetes fel-

hangrendszerének megszólaltatására volt alkalmas. A clarino hangfek-



vésben való játékmód kialakulása – 1560 körül – tette lehetıvé a trombita 

számára a használati zenén túli, mőzenébe való beilleszkedés lehetıségét. 

A reneszánsz és barokk mővekben a trombita megszólalásait mindig fény, 

ragyogás, ünnepi hangulat jellemzi. Hangjaival Istent dicsıíti, a mennyei 

és földi hatalmat jelképezi. A barokk korban a natúrtrombita mind zene-

kari, mind pedig szólóirodalmát tekintve igazi aranykorát élte. Számos 

versenymő, szonáta is keletkezett a kor közkedvelt hangszere számára. 

A klasszika korában viszont jelentıs változás állt be. A trombita e 

korszak mőveiben – korábbi, szólisztikus szerepét elveszítve – szinte 

kizárólag a zenekar egyik tutti-hangszere lett. Feltehetıen a kor szerzıi 

nem elégedtek meg többé a natúrtrombita természetes hangsorának 

használatával. A trombita szólama a korábbi, olykor nagyon magas clarino 

fekvésbıl majdnem egy oktávot zuhant, és a hangszert elsısorban a kö-

zépregiszterben alkalmazták a szerzık. A zenekari hangzás fényesítésére, 

tutti-hangszerként a hangerı növelésére használták elsısorban. A hangszer 

„mellızésének” hatására nagy erıvel indult meg a kutatás a kromatikus 

skála minden hangját megszólaltatni képes hangszer feltalálásáért.  

A mőzenében a trombita újbóli és igazi áttörését egy zseniális 

találmány, a ventil felfedezése hozta el 1815-ben. A ventillel ellátott 

hangszeren a trombitások minden regiszterben hajlékonyan, kiegyen-

lítetten tudták megszólaltatni a kromatikus skála összes hangját. Érdekes 

tény, hogy a klasszicizáló romantika kiemelkedı zeneszerzıi nem éltek a 

lehetıséggel, és továbbra is kizárólag a hangszer natúrhangjait használva 

alkalmazták mőveikben a trombitát, klasszikus elıdeikhez hasonlóan.  

A trombita fejlıdéstörténetében a következı fontos lépést egy 

kiemelkedı találmány, a kornett felfedezése jelentette. A kornett gyors 



elterjedése fordíthatta indirekt módon a kor zeneszerzıinek figyelmét 

ismét a trombitára, a ventil adta új lehetıségek kihasználására, és a 

hangszer mőzenében való szólisztikusabb felhasználási módjára.  

A folyamat Berliozzal kezdıdött, Wagner pedig átvette Berlioz 

hangszerelési technikáját. A trombita szólamainak száma a partitúrában 

megnıtt, és a zeneszerzık mőveikben gazdagon, különféle 

szerepkörökben kezdték alkalmazni a hangszert. A trombita a hagyo-

mányos funkcióit – ünnepélyesség, hısiesség kifejezése – megtartva 

olykor hosszú ívő, lírai, esetleg melankolikus dallamot is játszik, mint 

például Wagner Parsifal címő operájának elıjátékában. A trombita Gustav 

Mahler 5. szimfóniájában a gyászindulót megszólaltató legfontosabb 

hangszer. Richard Strauss Till Eulenspiegel lustige Streiche címő 

szimfonikus költeményében pedig a tréfát, gúnyt jeleníti meg – a kornett 

szólóirodalmára is oly jellemzı – virtuóz futamaival. Megjelenik a 

flatterzunge elıadásmód a szordinált trombitán, melyet Strauss 

alkalmazott elıször.  

A trombita szólamának hangterjedelme pedig fokozatosan elérte a 

barokk idıkben használatos extrém magas hangfekvést: Wagnernél a 

háromvonalas c-t, Richard Strauss mőveiben a háromvonalas d-t, 

Mahlernél a háromvonalas esz-t is. Richard Strauss – akinek hangszere-

lésére egyébként is jellemzı a csillogás – elıszeretettel használja a 

trombitákat, hegedőket, fafúvókat magas regiszterben. Így a zenekari 

játékban legelıször elterjedt hatalmas építéső, f-hangolású ventiltrombitát 

hamarosan felváltotta a kisebb – napjainkban is használatos – b- és c-

hangolású hangszer, amelyen lényegesen könnyebb a magas hangok 

megszólaltatása. 



A trombita szólamának notációja a barokk korból öröklıdött át. A 

zeneszerzık igyekeztek a szólamanyagot olyan transzpozícióba helyezni, 

hogy az a trombitás számára lehetıleg C-dúrban legyen olvasható. Mivel a 

romantika zenéjében oly gyakori a harmóniai és hangnemi váltás, így egy 

mővön belül többször is változik a trombitaszólam transzpozíciója. 

A szimfonikus költeményekben megfigyeltem továbbá, hogy a kürtök 

mellett Strauss milyen kulcsfontosságú szerepet szánt a trombitának, mint 

az emberi indulatok és érzelmek széles skálájának megszemélyesítıje. 

Rendkívül érdekes, hogy egy-egy mővében szinte minden fontosabb téma 

megjelenik a trombitán: szólisztikusan vagy valamely más hangszercso-

portot – általában az elsı hegedőszólamot – erısítve vagy ellenpontozva.  

Strauss Aus Italien és Macbeth címő mőveiben még leginkább a 

klasszikus hagyományoknak megfelelıen alkalmazza a trombitát, de már 

egyre több a hangszerhez kapcsolódó egyéni jelentéstartalom. A késıbbi 

szimfonikus költeményekben a trombita éppúgy képes kifejezni virtuóz 

futamaival Till fürgeségét és szemtelenségét, mint Don Juan szerelmes 

vágyódását, hosszú, lírai, Straussra oly jellemzı bel canto dallamíveivel. 

A Don Quixote-ban az ünnepélyes fanfárok a letőnt lovagkor dicsıségét 

hirdetik. Ugyanakkor a saját álomvilágában, illúzióiban tévelygı fıhıs 

szomorú valóságra döbbenését is a trombita jeleníti meg. A Tod und 

Verklärung és az Also sprach Zarathustra címő mőveiben a hangszer 

természetes felhangsorának alkalmazása a filozofikus gondolatok kapcsán 

misztikus mondanivalót sugall, és a megbonthatatlan, ısi rendet hirdeti. 

Az Ein Heldenleben címő darabban a trombita szólói a hısnek – a 

szerzınek – a külvilággal szembeni folytonos küzdelmére utalnak, az Eine 



Alpensinfonie-ban pedig a természet csodálatos összhangját és nagyságát 

jelképezik.  

Strauss tartalmilag oly sokféle, és hangszertechnikailag rendkívüli 

nehézségő trombitaszólamai igen komoly kihívást jelentenek még a mai 

elıadók számára is, annak ellenére, hogy a mai hangszerkészítık 

munkájának köszönhetıen napjainkban már lényegesen korszerőbb 

hangszerállomány áll rendelkezésünkre. 

Érdekes ellentmondás, hogy míg a hangszer a romantikus zenekari 

irodalomban a barokk kor utáni újbóli virágkorát élte, ennek ellenére a kor 

meghatározó zeneszerzıitıl mégsem született egyetlenegy versenymő sem 

a trombita számára. A hangszer romantikus szólóirodalmát elsısorban 

kevésbé ismert szerzık mővei jelentik, melyekben a zene „szórakoztató” 

jellege a meghatározó. A hangszer késıbbi repertoárját befolyásolhatta 

még a német területekrıl elinduló „Bach-reneszánsz”, melynek során 

1829-tıl fokozatosan divatba jött a barokk és klasszikus mővek újbóli 

elıadása. Véleményem szerint Bach, Händel és Haydn concertáló 

trombitaszólamai és trombitaversenyei is inspirálhatták a késıbbi zene-

szerzıket abban, hogy az új, „kromatikus” trombitára versenymőveket, 

kamarazenét komponáljanak. Jelentıs eredmény, hogy a XX. század 

közepétıl napjainkig, igen sok értékes mő születik. Disszertációm 

függelékében tájékozódásképpen válogatást állítottam össze a hangszer 

kortárs szólóirodalmából.  

A trombita sokrétő alkalmazásának folyamata a forradalmi 

romantikában indult el, és a hangszer szerepének, egyre növekvı népsze-

rőségének szempontjából – véleményem szerint – Richard Strauss mővei 

korszakalkotó jelentıségőek voltak.  
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