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„Barázdaságok”
Hangszerelemző sorozatom 5. részében egy percussion hangszer
csoporttal: a kaparós megszólaltatásúakkal fogok foglalkozni.
Több, latin-amerikai kontinensről származó hangszer tartozik
ide, többségük afrikai gyökerű, de észak-amerikai hangszerrel is
fogunk a cikkben találkozni. A cikk előzménye egy korábban
megjelent írás: "Barázdaságok" (Dobos Magazin, XV. évf. 1.
szám, 2014. április)

1.

kép: Meinl Fiberglass Güiro (GU7BK)

Meghatározása
Kaparós hangszernek nevezzük azt a természetes, vagy utólagosan módosított
recés, rovátkolt tárgyat, amit egy bot, kő, fésű, verő, stb. segítségével - a
hangszertesten húzva, azt tulajdonképpen “kaparva” - megszólaltathatunk. 1

2. kép: Ősi guiro-szerű kaparós hangszer, Irán környékéről

Afrikai elődök2
beta:Kenyában használt, kb. 60 cm hosszú bambuszból, vagy nádból készült kaparó.
mkvenda:Szintén Kenyában használt, nagyobb méretű kapart idiofon, melynek az alját a
földbe ássák és így a játékos mellkasáig ér. A ~-t néha több hangszert összeerősítve
használják, ilyenkor nem a földbe ássák, hanem a vállhoz támasztják, és a jobb kézben lévő
Brauer-Benke József: Afrikai hangszerek (L'Harmattan Kiadó, 2007, ISBN 978 963 9683 59 4), 25. o, 2.

bekezdés
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bottal megütve szólaltatják meg. Akár öt-hatfős csoportok is használhatják ily módon, és a
táncok kíséretéhez a ritmus erősítésére használják a táncosok lépéseinek kihangsúlyozására.
A doboktól eltérő ritmust keltenek vele.
nkhvendo:Malawiban, az ambonépcsoport bambuszból készült kaparós idiofon hangszere.
A hangszert énekes kísérettel zenekari formában alkalmazva, több különböző méretű ~-t
használnak a táncritmus erősítésére. Bár a hangszer egyszerű felépítése nem indokolná, a
hangszer típust az ambonépcsoport kimutathatóan a matengonépcsoporttól vette át.
dikvakasa:Észak-Zambiában és Dél-Kongóban, a luba népcsoport hivatásos vadászai ún.
buyanganevű titkos társaságba tömörülnek. Jellegzetes hangszerük a ~ nevű kapart idiofon,
amely egy változó hosszúságú és mind a két oldalán rovátkolt, rafiapálma levélkocsányának a
darabja. A ~-n egy rugalmas vékony bottal képzik a hangot. Ez a típusú hangszer egész
Közép-Afrikában elterjedt.

3. kép: 
Toca Mini Bamboo Guiro (T-MBG)

Szakirodalmi kitekintés Váray László: Ütőhangszeres szótára3 alapján
guacharaca (kolumbiai):guiro (l.o.)
guache (kolumbiai):guiro (l.o.)
guero rape (francia):guiro (l.o.)
güira, güiro (latin-amerikai):guiro (l.o.)
guiro, guero (spanyol):guiro, szó szerint “uborka”
guirro (olasz):guiro (l.o.)
guitcharo (latin-amerikai):guiro (l.o.)
guizo (portugál):guiro (l.o.)

Guiro
A
guiro a latin-amerikai ütőhangszerek családjába tartozik, idiofon hangszer. Alakja
tök-szerű, teste üreges. Egyik oldalán egymással párhuzamos rovátkák találhatóak. Ezeken
3
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egy vékony verőt, pálcát, „fésűt” föl-le mozgatva szólaltathatjuk meg, leegyszerűsítve:
kaparással. Leggyakrabban függőlegesen szokták tartani, a rovátkákkal az ellentétes oldalon
2-3 lyuk található, amibe az ujjainkat illeszthetjük. Ennek segítségével a rezonancia mértéke
is változtatható (a rezonáló nyílás, és az ujjaknak fúrt lyukak lefedésével).
Különleges ütőhangszer, hiszen lehet rajta hosszú, és rövid hangokat is játszani (kevés ilyen
ütőhangszer van, általában a rezonancia hamar elhal). Könnyen értelmezhető rajta a staccato
és legato játék. Kísérő hangszer, kiegészítője a ritmusszekciónak.
Egyes vélemények szerint a guiro volt az első afro eredetű hangszer, ami a kubai zenekarokba
bekerült. A feltételezések szerint kolumbiai eredetű.

Játékmódja
A hangszertesten a pálca lefelé történő mozgatásával (fölfelé is lehet, ugyanakkor finoman
ütni is lehet vele) folyamatos kíséret játszható rajta, akár lehet hangsúlyozni is, de pattern-ek
játszására is alkalmas.

Az eddigiekhez hasonlóan most is összeválogattam egy oktató videó listát:
https://www.youtube.com/watch?v=iwKtXa4bp5E&list=PL7DOuHeYYVeO8Fe-eUZCAON
oLUkWSACz3

Kottapéldák

1. kottapélda: Cabasa patterns4

1-2. kottapélda: The Essence of Brazilian Percussion and Drum Set by Ed Uribe (1993, CPP/Belwin Inc., FL
33014), 38-41. o.
4

2. kottapélda: reco-reco patterns

3. kottapélda: guiro pattern (Cha-cha-cha, Mambo, Son Montuona)5
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Sulsbrück, Birger: Latin-American Percussion (1982, Den Rytmiske Aftenskolens Forlag), 19. o.


4. kottapélda: Merengue guiro pattern6

Alapanyag
Sokféle anyagból készíthető el, például: tök, bambusz, kivájt fa, üvegszál, műanyag.

Felhasználás zenei stílusokban
Afro-cuban, bachata, bomba, cha-cha-cha, cumbia, mambo, merengue, rumba, salsa, son,
son-montuno.

Léteznek különböző tartó állványok is a guirohoz, például:
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4. kép: Pearl Guiro Holder (PGH-20)

További kaparós hangszerek
Merenguegüira

5. kép: Meinl Merengue Güira (MGU1 Large)

A hangszer őse a Dominikai-Köztársaságból származik, alapvetően vidéki népi hangszerként
volt ismeretes az 1800-as évektől az 1930-as évekig, amikor is egy diktátor átvette a hatalmat
a Dominikai-Köztársaságban.
Zenekarban lábcint, vagy maracast is helyettesíthet. Alakja, felépítése egy lyukacsos
fémhengerre emlékeztet, vagy sajtreszelőre. A fémtest miatt karakteres hangja van.

Guicharo

6. kép: LP Guicharo (LP245)

Egy puerto-ricoi változat a guiro-ra, tradicionálisan a mai napig valódi tökből készítik, a
képen látható LP modell műanyagból készül, és a tökből készültet modellezi (LP245).

Reco-reco

7. kép: Gope Reco-Reco Metal 3 Ressorts Rectangle (Gp-rec01)

Guiro-hoz hasonló brazil ritmushangszer. Két változata van, egy bambuszból készített
halkabb, és a karneválokon használatos (a képen), amin három kifeszített rugó található.
Stílusok :
Baion, capoeira, maracatú, samba

Guacharaca

8. kép: 
Guacharaca mediana (Gomezele instrumentos musicales)

Kolumbiai hangszer, hengeres testű, pálmafa törzsből készül. A belsejét kivájják, és középen
a rovátkákkal szemközti oldalon bemetszik, így az alakja csónakra vagy kenura emlékeztet.
Hossza 60 cm körül van.
Stílusok:
Vallenato, Cumbia

Charrasca

9. kép: Pearl Charrasquita (PCQ-20)

Ez egy fémtestű venezuelai, guiro-hoz hasonló barázdákkal ellátott ütőhangszer. A képen
látható modell egy kisebb változat, charrasquitaa neve, teste acél, alakja csőszerű, kreatívan
felhasználható, mert a guiro-tól a triangulumon át a harangig sokféle hangszín hozható ki
belőle.

Cabasa

10. kép: Meinl Fiberglass Cabasa (CA7R)
11. kép: LP AFUCHE/CABASA STANDARD (LP234A)

A cabasa afrikai eredetű ütőhangszer, a latin zenében fejlődött tovább, az ismert történelmi
események következtében (rabszolgaság). A tradicionális cabasa nem lenne a barázdált
hangszerekhez sorolható, hiszen a felépítése shekere-szerű, vagyis egy szárított tököt
gyöngyökkel fonnak körbe, rázással és dörzsöléssel egyaránt megszólal. Ami miatt mégis itt
beszélünk róla az az, hogy a barázdák szintén megtalálhatóak rajta, csak rejtettek. Egyes
történetek szerint a rabszolgák rózsafüzért használtak az elsők elkészítéséhez. Ma is
használatos tradicionális zenékben, de különleges hangja miatt is érdekes.
A modern verziót Martin Cohen, az LP cég alapítója készítette el. Ő egy nyéllel rendelkező fa
hengerre hullámlemezt csavart és köré több, végtelenített szálra apró fém golyókat fűzött. A
bossa-nova stílus egyik nélkülözhetetlen hangszere, de pl. Michael Jackson Billie Jane című
dalában is lehet hallani.

Megszólaltatása:
A hangszert a játékos egyik tenyerébe fekteti és kisebb erővel hozzányomja, a másik kezével
pedig fogatja. A jellegzetes hangot a gyöngyök dörzsölése kelti. Nagyon pontos, konkrét
ritmusok is játszhatóak rajta, de akár az elé ill. a mögé játszás is könnyedén értelmezhető.
Létezik cabasa-gép is (pl. Pearl CBS 100)7, ami állványra szerelhető kivitelezésű,
kézfelszabadító, vagyis az egyik kezet nélkülözni lehet a rajta való játék során.
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12. kép: Tycoon Mounting Cabasa Holder (TXSA-C)

Illetve gyártanak már láb-cabasát is, amivel a két kezünket felszabadíthatjuk, és egyik
lábunkkal tudjuk játszani a hangszer különböző pattern-jeit.

13. kép: Meinl Foot Cabasa (FCA5-L)

Washboard

14. kép: Musical Washboards by Bill Bailey

A fentiekkel ellentétben a mosódeszka észak-amerikai hangszer, szorosabb rokoni kapcsolat,
eredeztetés nem áll fenn a guiro-félékkel, csak a megszólaltatás módja miatt sorolható ide,
illetve hasonló társadalmi réteghez tartoztak a washboard játékosok is, mint a többi kaparós
hangszer kitalálói: lecsúszott, elszegényedett fehérek, felszabadított rabszolgák, nincstelenek.
A mai kor emberének talán hihetetlen, hogy nem is olyan régen még az emberek ezzel
mosták a ruháikat. A mosógép elterjedésével azonban a mosódeszka feleslegessé vált, viszont
a ritmusfunkciója miatt sok zenekar a dob helyettesítésére kezdte használni (főleg a
szegényebb rétegek).
Megszólaltatása:
A bordázott fém részt (ami korábban akár fából is készülhetett) használják (az ujjakon
gyűszűvel) kaparós ütőhangszerként (ezen kellett dörzsölni a ruhákat). Általában a hangszert
nyakba akasztva játszanak rajta üvegnyitók, kanalak, gyűszű segítségével.
Stílusok:
Tradicionális jazz, zydeco, skiffle, jug band, old time music.

Barázdák más hangszerekben
Triangulum
Legalább egy oldalába rovátkákat marnak, így könnyedén lehet rajta egyenletes tremolót
játszani.

15. kép: Meinl Artist Series Universal Triangle (José J. Cortijo) (JCTRI20)

Csörgő
Az állványos csörgőn verővel játszanak (a dobfelszerelés, de bármilyen set-up kiegészítője
lehet), az üthető felületébe rovátkákat készítenek, amin a verőt húzva guiro-szerű hangzás
érhető el.

16. kép: Mountable Traditional ABS Tambourines, Steel Jingles (TMT2BK)

Fadob
A hangszer testét rovátkákkal látják el, így nem csak megütni lehet, hanem guiro-ként is
használható. Leggyakrabban béka alakban készül, a forma miatt sokszor gyerekjátékként is
használják (pl: Meinl FROG-M, Toca T-FROG). Előfordul, hogy két hangszer kerül egy
nyélre, agogo-szerűen.

17. kép: Nino Wood Frog Güiro (NINO513GR)

Shaker
A testbe rovátkákat, vájatokat készítenek, így többfunkciós lesz. Amint a fentiekből
kiolvasható, egyre gyakoribbak a többfunkciós ütőhangszerek.

18. kép: 
Toca Wood Guiro Shaker (T-GS)
19. kép: LP Multi Guiro (LP452)

Timbales
Timbales rovátkás kávával szerelve, a Parlando egyik korábbi számában bővebben (2017/6)
is lehet olvasni róla8.

Gyártók:Kolberg, Latin Percussion, Meinl Percussion, Nino Percussion, Pearl, Remo,
Sonor, Stagg, Toca, Tycoon Percussion
Híres guiro játékosok: Diego Gale, Enrique Lazaga, Jorge Gonzalez, Mario Grillo
Híres cabasa játékosok:Jim Greiner, Kalani
Híres washboard játékosok:William Cook, Leo Thomas, Washboard Sam

Komolyzenei felhasználás (guiro)
Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemps (1913)
Edgar Varése: Ionistaion (1929-1931)
Karlheinz Stockhausen: Zyklus (1959)
Carlos Chávez: Tambuco (1964)
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Árképzés
Néhány példát összegyűjtöttem a hangszerpiacról, tájékoztató jelleggel:
1. LP Cuban Guiro (LP452) - 15700 Ft (Tam-Tam, 2018. 08. 09.)
2. Gope Reco-Reco Metal 3 Ressorts Rectangle (Gp-rec01) - 37 EUR (free-scores.com
,
2018.08. 09.)
3. Meinl Fiberglass Güiro (GU7BK) - 17900 Ft (Muziker, 2018. 08. 09.)
4. Meinl Merengue Güira (MGU1) - 28000 Ft (Muziker, 2018. 08. 09.)
5. NINO NINO581BK GUIRO - 4470 Ft (Hangszerarzenal, 2018. 08. 09.)
6. Pearl Charrasquita (PCQ-20) - 65 EUR (adams-music.com, 2018. 08. 09.)
7. Tycoon TPG-R Guiro - 6600 Ft (Music Mercant, 2018. 08. 09.)

Zárógondolatok
A barázdált, kaparós hangszerek alapvetően egyszerű felépítésű idiofon hangszerek. Ám
mégis nagyon kreatívan lehet velük dolgozni, a hangszín rengeteg ötlet kibontására ad
lehetőséget. Ez a hangszer is nagy utat járt be, míg végül a nagy koncerttermekben, és a
nagyszínpadokon kötött ki. A guiro-k keletkezése is az ember nagyfokú kreativitását
demonstrálja: a körülöttünk lévő világ adta lehetőségekhez nyúlunk elsőként, vagy azt
kezdjük el formálni alakítani. A minket körülvevő környezet ma is tele van kaparós
hangszerekre emlékeztető tárgyakkal, például: sajtreszelő, spirálfüzet, radiátor, hűtőrács, és ki
tudja még mi...

Felhasznált irodalom, források
1. 
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08. 09.)
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