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Bevezető

Introduction

Szcrcnyi Béla

BéLi Szerétiyi

r é l éveíreddel ezelöit .1 reneszánsz művészft legnagyobb

tialf

mesterei így híviák magukat:

Renaissduce called themseives: Homo dilenante " - "curi-

„Homo diJetiante" - „érdeklődő ember". Tudták, hogy

ous mun ". Thry knew thai ihe hasis of all árts is openness

minden művészet alapja a világra való nyitottság,

towards the tvorld, curiosity and attentii'eness. I am con-

a kíváncsiság és figyelem.

hogy

i'inced thai the imtrument makers are alsó governed by íhis

a hangszerkészítőket is ez a természetes emberi vág\'

natural humán desire. They would liké to know the great

mozgatja. Szeretnék megismerni a hang keletkezésének

mystery of souvd production and the complicated relation-

nagy rejtélyét, az anyag, a zene és a míjvész bonyolult

ships between matériái, music and the artist.

kapcsolatát.

Interestingly enough, people do noi really conceive instru-

Érdekes módon a hangszerkészítés, mint művészet nem

ment making as an art. For theni it is rather a special form

nag\'on tudatosodott az emberekben, inkább azt gon

ofcrafi. This is all too natural, for in an instrumeni mak

dolják, ez valamitéle speciális iparág. Természetes,

ing workshop only the accessories oj commerce and repair

hiszen egy hangszerkészítő műhelyben elsősorban a

can be seen. ívheras the creative activity rests soniewhat hid-

kereskedelem és a javítás kellékei láthatók, az alkotó

den in the background. U is a peculiar thing that the

tevékenység rejtve marad. Sajátos dolog, hogy maguk az

instruments, being themselves alsó works of art just liké a

új hangszerek is bár műalkotások, mint egy festmény,

painting or a sculpture, sen>e the art of music somewhai

vag)' szobor, egy kissé háttérbe húzódva szolgálják a

reservedly. The organ. afier having been built, becomespart

muzsikát. Az orgona miután megépült, a templom

ofthe (hurch, and the violin becomes an indtspensable. huí

részévé

muzsikusok

not at all strikmg tool in the hands ofthe musicians. The

nélkülözhetetlen, bár egyáltalán nem feltűnő eszköze

instruments are so much a natural part ofthe musical art

lesz. A hangszerek annyira természetes részei a zenemű

that they almost pass unnoticed. Ofcourse, all this does not

vészetnek, hog\' szinte észre sem vesszük őket. Mindez

apply to the reLttionsship between the master instru?není

persze nem a hangszerkészítő mesterek és az előadómű

makers and the performing artists, jor their connection is

vészek kapcsolatára vonatkozik, az ő viszonyuk rend

extraordinarily close, intimaie, and they depend on each

kívül szoros, egymásra utalt. Egy kiváló mesterhangszer

other. A fine master instrument ran be a considerably stim-

nagyon komoly ösztönző erő lehet a muzsikus, a zene

ulatingforce for the musictan, the orchestra, and not infre-

kar, sőt nemritkán a zeneszerző számára is.

quently evén for the composer as well.

Nagyon remélem, hog\' azok az érdeklődő emberek

I do hope that all oj the curtous people (homo dilettante)

{homo dilettanie) akik végiglapozzák ezt a könyvet,

who u'ill tum the pages of this book will, now and then,

egy-egy jó koncert után gondolatban köszönetet mon

afier a good concert, think ofthe makers and thank them

danak majd a hangszerek készítőinek is.

for their instruments, too.

válik,

a

hegedű

Meggyőződésem,

pedig

a

a Millenium

ago, the greatcst tirtists oj the

Ebben a könj'vben olyan mesterek szerepelnek, akik

This book presents struggiing, sufjering masters, that is

vívódó, gyötrődő, vagyis ihleteti alkotói a hangszerek

inspired creators of their instruments, masters of repair and

nek, akik mesterei a javításnak és restaurálásnak, akik

restoration. who are equalpartners to the world-renowned

kiszolgálói, azaz egyenrangú társai a világhírű magyar

Hungárián musical art. They are the members of the

zeneművészetnek. Ök a Magyar Hangszerész Szövetség

Hungárián Instrument

tagjai.

Makers'Association.

..
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Az első tíz esztendő
Semmelweis Tibor

2002.

június első napjaibAn

ünnepelte a Magyar

Nag\' ajándéka a sorsnak, hogv- részese voltam az Iskola

Hangs7,crész Szövetség tennáJlásána.k 10. évfordulójii

és a Szövetség mcgaJakitásának, mindkettői

évekig

méltó körülmények között rézfijvós zenével, „aranyko-

vezettem, megalapítoriam a s/.akmai folvóiratunkai, de

szoriis mcstcravalái.sa.1, gulyáspartival, legalább 70 tag

az igazi öröm számomra a/. hog\' az Iskolát is és a

részvételével az egész országból. Ehhez hasonlóról csak

Szövetséget is volt tanítvánvaim vezetik sokkal jobban

álmudni tudtunk tíz éve.

mint azt én tettem, vag)- csak elképzeltem.
A mostani kollegáimnak csak azt mondhatom hogy az

A méltán világhírű magyar hangszerkészítést a második

Iskola is és a Szövetség is olyan lesz, amilyenné közösen

világhiború, de különösen az ötvenes évek állaniüsíiási

te.sszük. Most mmdenre van lehetőség, és ez nem volt

politikája szinte teljesen anulálta. a nag)'hírtj mesterek

mindig így...

jclcntö.s ré.sz.e disszidált, az itthon maradottak kényszerhő! a Minőségi Hangszer Szövetkezetbe iller\'e az Állami

A Szövetségnek 1~ alapító tagja vok, ma több mint 100

Orgonaüzembe vagy a Zongorag\'árha tömörültek és

tagja van. Ami biztos: Hurópába csak erős .szakmai

talán S tiiagányos mester dolgozott az országban nagyon

szövetségekkel, a Gazdasági Kamarákkal közösen lehet

szomoríj körülmények között.

sikeresen bejutni. Hog\- ez íg> történjen, ez közös fela
datunk és felelősségünk. Ehhez sok munka, harmonikus

Az l')80-as évektől egyre sürgctőbhcn jelentkezett igény

együttmiüködés, ésszeriü és meg\alósítható programok

valamilyen kapcsolatrendszerre, egy fórumra, ahol a ha

sora szükséges. Ugy látom a/ objektív íeltételek jók, a

sonló szakmájií és hasonló problémákkal küzdő kollegák

tagságon és a vezetésen múlik, hog)- eg\' sikeresebb 10 év

találkozhatnak.

kezdődjön.

A Szövetség szervezését néhányan 19')0-ben kezdtük és
azóta jól-rosszul működik. Azért jól, mert a (íz év alatt
12 kiállítást szerveztünk, melyeknek mindegyike bemu
tatkozási lehetőség volt és konkrét üzleti haszí)nnal is
járt. Vendégünk vt)lt többször is a világ legismertebb
szakembereinek sora, megalakult a Hangszerészképzö
Iskola hangszerkészítő mester végzettségű igazgatóval,
kiváló szakemberekből álló tanári karral, jó nemzetközi
kapcsolatokkal és elismertséggel. Tíz eve működik folvóiratunk a HangszerVilág. Orgonás, vonós és zongorás
szakmákban több világhírű mester tartott Budapesten
előadásokat, testületileg is részvettünk a Frankfurti
Hangszerkiállításon, a Bécsi hegedűkészítő kongresszu
son és többször a crcmonai lendczvcnyckcn.

Azért rosszul, mert nem volt egyetlen terület sem, amit
nem leheteti volna sokkal jt)bban csinálni.

Nemfsünyi Sáinucl tmlt-litablj|ának
jvji.i'.a IUid.ipcsK.-ii l')''l ben.

The first ten years
Tibor Senunelwcis

In thf ftrst days of Jutie 2002. ur fiuly celebrated ihe lOih

íhe organizing ofthe Assnciation was síarted by somé oj us

aurtivenary

in 1990. Our organisation has heen working both well and

of the Hungárián

histruwe)it

Aíakers'

Asiociation: with hnta music. promoiion of craftimen to

badly ever since. Why tvelli' Because durtng the ten years. we

"Master irith Colden Diploma", gouloihparty. At least W

organizj^d 12 exhihitions. each oj them being an opportu-

mcmhfrs ofthe whole country took part in this celehration.

nityfor introducing himself, andaaompanied

We could ouly dream oj something sitnilar ten years ago.

crete business profit as well. Repeatedly we had as guests

by somé con-

quite a few of the world's most distinguished speciálists, the
The deiewedly tvorl/i fimoui Hunguriau itntrunient mak-

Instrument Making School was created, led by a director

in^ tvas almost wmplcífly annihilítírd ílmiugh World War

having the qualijication of a master instrument maker,

II, and parfkuliirly due to the nationalization policy of the

boasting a teaching staffmade up of excellent specialists, we

jijiies. An important part oj the renowned masters fled the

maintain good International relaiions and enjoy rrcogni-

rounrry, those who had stayed in Hung/try űrre forced to

tion. Our Journal HangszerVilág (World of Instruments)

Jóin the Quaiity Instrument Cooperatii'e, resprctively the

has heen existitig for ten years. In the professions of organ-

State Organ Factory or the Piano Factory, and m the coun

building, srring instruments and piano maifing, sei'eral

try there tvereperhaps only 5 solitary masters leji working on

icorid jamous masters held leciures in Budapest, we partic-

their own, but under very sad conditions.

ipated as a Corporation in the Frankfurt
Exhibition, the Vienna Vtolin

From the Í980s on there has heen an ever increasing need

Instrument

Makers'Congressandsever-

al times in the Cremona events.

for somé kind of contact system. ajorum, where colleagues oj
similar projession andjacing simiLír prohlems couU meei.

Why bíidlyf Because there was tiot onejielduhich

couldnot

have been made much better.

Ittíitiguratwn nf thr memoruil pluquf
10 SdmufI Nf-tnf\í<invi in fíueíipfif. lO'^l

It is a great present ofDestiny that I couldpiirticipate in the
foundiition ofthe .School and the Association. I have been
leading both oj them for years. I founded our professional
Journal, but the reál pleasure for me is the fact, that both
the School and the Association are lead by ex-pupils of
mine, and they are doing much better thati i did, or imag
ined to do.
I can only teli my present-dtiy colleagues that both the
SC/MOI and

the Association will be fuch, as we make itjointly.

We are given opportunities for ei'erything now, and this
was not always the case....
The Association had 17 founding members, today it has
more than 100 ofthem. One thitig is sure: joining Europe
successfully is only possible having strong projessional associations, and in common with the Economic Chambers.
Making it happen this way is our common task, and
responsibility. To achieve this. a lot of work, hannonic
cooperation, a series oj redsonable and realizable programs
will be necessary. As I see the reál conditions are good, and
it is up to the members and the direction to get a more successfulanother 10 years'periodstarted.
>
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Hangszerészképzés Magyarországon
Lendvai T a m á s
A

budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti

Egyetem

• szakrajz,

Hangszerészképzö Iskolája 1991-ben alakult. Up\' gon

• vállalkozói ismeretek,

doltuk, hogy sok milliárdos értéket képviselő hangszer

- kötelező előadássorozat külső, meghívott előadókkal,

parkunk megőrzéséhez iílerve bővítéséhez a hangszerész

• kötelező műhelylátogaiások,

tanulók erkölcsi hozzáállását már magával a Egyetem

- biztosítjuk továbbá a nyelvi és hangszeres alapképzést is.

égisze alá tartozás tudatával is pozitívan befolyásolnánk.

Az Iskola a szakképesítő viz.sga letétele után (írásbeli, szó

Egy-egy akár tízmilliós értékű hangszer karbantartása,

beli és gyakorlati viz.sga) Hangszerkészítő és -javító szak

javítá.sa, esetenként fcliíjítisa - hiszen nem mindig van

képesítést ad (szakmai megjelöléssel)

lehetőség új beszerzésre - igen precíz, pontos, felelős

Képzési Jegyzek (OKJ) szerint. A tanulmányok alatt

ségteljes - megkockáztatnám azt is - művészi munkát

félévenkénti felmérő vizsgák vannak. A tanulók a három

igényel. Tehát a képzés feladata olyan hangszerész

éves képzés alatt komoly szakdolgozatot és akusztikai

nemzedék felnevelése, amely a hagyományok megőrzése

mérés-sorozat elemzést készítenek.

mellett a mai modern lehetőségekéi kihasználva értékes

Ezenkj'vül az iskola XI. évfolyama, kéthavonta megjelen

hangszereink állapotmegőrzé.séért, javításáért, fejlesztésé

teti a HangszerVilág című folyóiratot, amely az egyetlen

ért hathatósan, szakértelemmel tud munkálkodni.

hangszerekkel, hangszcrészckkcl és hangszerész oktatás

Iskolánk érettségivel rendelkey.ő fiatalok (átlagosan 40-

sal foglalkozó lap az orszigban. Ez a fórum ad egyedül

50 fő) hároméves, nappali tagozatos szakképzését foly

alkalmat e szakma kül- és belföldi, naprakész infor

tatja, s az elméleti oktatási végzi (11 kitűnő szaktanár

máció-cseréjére. Az újság sokoldalúsága módot ad a

irányítása mellett), valamint koordinálja és felügyeli a

zenésztársadalom legkülönbözőbb képviselőinek írásbeli

gyakorlati képzést, amely a szakma sajátosságaiból adó

tiiegiiyilvánulására, s ezzel maga a lap is színessé válik.

dóan országszerte több (átlagosan 30) kisebb-nagyobb

Így információk találhatók minden akusztikus hang

műhelyben folyik (szórványképzés). Az oktatás mag)'ar

szerre vonatkozóan (tanulmányok, riportok, tapasztalat

nyelven történik. A gyakorlati képzés napi 8 órában

cserék, elődeink, mestereink bemutatása, beszámolók

folyik, kivétel az elméleti képzés napjai (havi kb. 3-4

kül- és belföldi kiállításokról, versenyekről, e.semények-

alkalom).

röl, világcégek működése, fejlesztési eredmények, külföl

Tantárgyaink

di folyóiratokból árvetc cikkek fordítása). Mindazonáltal

GVAKORLAIBÚL minden tanuló a váIa.sztott szakmáját

a tanulók számára is inspiráló fórum, ha az általuk írt

tanulja:

cikkek, fordítások, riportok a folyóirat hasábjain jelen

• vonós-pengetös hangszerkészítő és -javíró

hetnek meg. Továbbá, az újság segítséget nyújt a

- zongorakészítő és -javító

zeneiskolák és zenei intézmények hangszer-vásárlási,

• cimbalomkészítő és -javító

karbantartási és állagmegőrzési gondjainak

• fafúvós hangszerkészítő és -javító

sához, és mind a tanárokat, mind a zenét tanulókat

• réztíjvós hangszerkészítő és -javító

apránként megismerteti a hangszerek természetével,

• orgonaépítő és -javító

működésével. A megjelenő hirdetések tninden olvasó

ElMflFTBOl mindenki minden szakmát tanul:

számára lehetőséget teremtenek eligazodni az alkatrész

Szakismerfíi tárgyak:

ellátás és hangs/erkere.skedelem terén.

a fenti hal szakmában (természetesen a választott szak

A hangszerészképzésben igen fontosnak tartjuk a lépés

máról lényegesen részletesebben, 3 éven keresztül, míg a

tartást a technikai lehetőségek kihasználásában. Ezért

lobbi szakmáról l-l évet)

szeretnénk folyamatosan fejleszteni a képzésben ma már

Egyéh tar/tárjak:

szinte nélkülözhetetlen oktató-programokat. Ezek a

• akusztika,

programok egészen új perspektívából engedik megis

• hangszertervezés,

merni egy-eg)' ré.szegység ill. részfeladat minden apró

• hangszcrcsztétika,

összetevőjét, hogy így a tanulók minél érthetőbben,

• zenei alapismeretek,

ésszerűbben és precízebben építhessék fel, .s összefüggé

• anyagismeret,

seiben lássák az egészet. Természetesen a hangszerész

az Országos

megoldá

szakma kivételes és különleges mivolta szükségessé leszi,

Ffh'étfli követelmények:

hogy olykor speciális, „testreszabort", egyedi programo

- érettségi,

kai kell kifejleszteni vagy meg\'ásárolni (pl. akusztikai

- gyakorlati képzőhely

mérőprogramok, szimulációs programok, stb.}.

befogadó-nyilatkozata,

Ehhez az oktatási feltételeket egyre magasabb szintre kell

• felvételi kérelem,

emelni. Erkölcsi és morális oldalról a magas szintet

• önéletrajz,

leginkább a Zeneakadémia s így a zene és zcnésziársada-

• felvételi beszélgetés

lom közelsége tudja biztosítani. A tárgyi feltételekhez

+ teszt-kitöltés.

pedig manapság alapkövetelmény mind a korszeríj

Nyelvi és hangszeres tanulmány kötelező (kivétel közép

számítástechnika adta lehetőségek kiaknázása, kilej-

fokú nyelwiz.sga megléte ill. legalább S év igazolt hang

lesztése (oktató-szofrverek. Internet, stb.), mind pedig

szeres végzettség esetén).

a kül- és belföldi szakirodalom oktatási célra történő

24 éves beiskolázási korhatár felett, valamint a külföldi

beszerzése, tordítá.sa és íratása - hiszen sajnos magyar

hallgatók ré.szére tandíjköteles.

nyelvtj anyag nem sok található. A külföldi szakkön\'\'ek

A Hangszerészképző Iskola jelenleg középfokú szakképe

több európai hangszerészképző iskola (pl, Ludwigsburgi,

sítést ad. Eerveink között .szerepel az Egyetemen felső

Miitenwaldi,

fokú hangszerész szak indítása, amely a jelenleg meglévő

Cremonai

Hangszerészképző

Iskola)

tananyagát képezik, s a szakma alapmijvckkcni tartja

képzésre épül.

azokat számon. Ide kapcsolódik az európai „hangszerész-

Az iskola személyi összetétele:

nagyhatalmakkal" v.tJó szoros együttműködés is.

Iskolaigazgató: Lendvai Tamás

Ezt kiegészítendő, immáron hagyományosan rendezzük

Tanárok:

meg minden hónapban a Régi Zeneakadémián az ún.

Csernai Zoltán faJijvós

Nyitott Előadás sorozatot, amely általában külső, meg

D r . Erdélyi S á n d o r hangs/crcir.tétikj, zenei alapismerctclv

hívott előadók által ad további ismeretanyagot a hangszc-

Lendvai Tamás zongora

rész tanulók és minden érdeklődő számára.

D r . I ' a p p J á n o s hangszerakusziikj. hjngszeriervrrM

Nélkülözhetetlen a műhelyek közti állandó kapcsolat

M e z e i ) á n o s vonós-pcnpetős

tartás, 3. szélesebb látókör kialakításához a tanulócserék

R e i c h A n n a v.ülilkozüi ismeret

megszervezése, amelynek koordinálása szintén az iskola

S e m m e l w e i s T i b o r vonós-pengetős (alapíró igazgató)

feladata. Igen gyümölcsöző, szoros és jó kapcsolatot tar

S o l y m o s i F e r e n c orgona, cimbafom, anyagismeret

tunk fenn a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Szabó Isrván rézfúvós

Kézmiíves Tagozatával, valamint a Magv-ar Hangszerész

Varga Péter szakrajz

Szövetséggel. Oktará.ssal összefüggő javaslataik, segítsé

Vági C^yula orgona

geik aktív párbeszédet eredményez az iskolával mind a

Iskolatitkár: Végh Zoltántié

rövidtávú, napi, mind pedig a hosszútávú programok

H.ANGSZERVUJVG

ban. Így mód nyílik nemzeti és nemzetközi kiállítások,

Eclelős kiadó: Lendvai Tamás

kurzusok, stb. megrendezésére is.

Felelős szerkesztő: Tóth Anna

Cím:
Liszi Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Hangszerészképző Iskola
H-1Ü64 Budapest, Vörösmarry u. 35.
Tel.: +.Í6/1/3220-617, +36/1/4624628
Fax: +36/1/4624629
Email: hangiskola(2>freemail.hu
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Instrument Make/s Trainingin Hungary
Tiinuis Lendvai
1 he Budiiprst hutrument Maken' School ofthf Liszt Ferrnc

• basic musical knowledge,

Almic Lhiiversity wiis foufieleri itt 199}. We helieved thai in

• knowledge of materia/s.

oreUr to presen'r, or niUngc our imtrunient park, worth of

• specialised drawing,

many billióm of foriuts. we would positively injlurmr
morál approach of thc instnimrnt

the

maker pupik hy tlír tnerr

entrepreneurial

knowledge,

• compubory lectures series with rxternai iurited lecturers,

fact. ihat they are comcient of studying tinder the aegis of ibe

• compubory workshop i-isiis.

lhiiversity.

• fiírtliermore we provide the basic Lmguagc and instrument

Títf maintrname,

repair, and in sorne cases

reneii'til ofiin instnirnent presentiri^ a vatue of up to len mil

training tts well.

lión Forints {retu'wal, hecatae it is noi always possihle in

The student haring piissed ÍÍK vocational examination

aífuire a new one) requires a very preeisr, aicuratr, highly

ten, oral and practical examituilion),

responsible - and I would

work.

vocational certificate as an hv:rrument maker and repairer

Conseíjuently. tfje task ofihe training is to educate a genera-

(with vocational {jnalification} according to the National

tion ofimtrument

Registerof Vocation Qiuilificatiom (OKJ). During the studies

eret/ u/y - ariistic

makers. which, hesidrs preserving the tra-

(writ-

the School issues the

modernposstbilities,

there are appraisal exíjmtnations every six month. During tf^e

is in the position of working rfficiently and with compeience

tlnee-year training the pupib prepare a serious diploma work

in order to presenr. repair and improir the t ondition of our

and an acoustic measuremenl-series-analysis.

raluahle

Aloreover, the Scfwo/ fhu been publtshtng the ruv-monthly

ditiom and taking advaniage oftodiy)

instntmrnts.

Our school offers the three-y^ar fúí/time professional training

periodical

for youngsten, in possession of' tlie secondiry sclhwl-leai'ing

years. Tlus is //v only magaziné m the country dealing with

certificate (on an ai'erage -iO to 50 persons). and it provides

instruments,

alsó the tfieoretieal education (un/Jer the gitidinre of 11 excel

training. This fórum aloneprovides the opportunity for up-to-

lent suhject teacbers), its well tis it coordtnates and supervises

ddtte exchange of information tn this profession in Hungary

t/iepractiral training, which, resultifig from the peadtarity of

and abroad. 7he variety of the journal's content gives the

the profession, u scnttered in seirral (on an average 30) Lírg-

opportunity fvr the most diverse representatives of the world of

er or smaller worksbops all over the country („scattered train

musicians of expressing themselves by wriiing, and thus mak-

ing").

ing the magaziné colourfül. So infortnation can befound

Teaciytng is provided in Hunganan.

The practical

"HangszerViLig" (World of Instruments) for I]
instrument

makers and instrument

makers'

with

training is on a daily 8 hours'schedule. tvii/i t/>e exception of

reference to each kind of acoustic instruments (sttuiies, reports,

the ditys of tfyeoretical training (3 or -) times/month).

exchange of experience. presentation of our predecessors and

O u r subjectb

nuisters, accounts of exinbitions, contests, events tn Hungary

/ís T() fR-iCT/CAt THAINING, eachpupilIfüms the subject ctwsen: and abrottd, activity offirms of worldtvide reputation. development results, traiuLitions of articles taken from foreign mag• strtnged-plucked instrument maker and repairer.
azjnes). Nőne the kss, it is an tnspirating fórum for the pupils
• piano maker and repairer,
lis well, if the articles, transiitions, reports wntten by them can
• cimbalom maker and repairer,
be published in the columns of the joumai Furthermore the
• U'ood u'ind instrument maker and repairer,
Journal is of help to resolve the problems of the music schooL
• brass instrument maker and repairer,
and musical institutiom with regard to instrument purchtu• organ builder und repairer,
ing, maintenance and protection ofsubstance, and it famil/l.s 70 THFOkV, everyhody learns theory of every profession
iarizes step by step both the teacf?ers and the music students
subjects on technical knowledge:
with the nature and fitnctioning of the instruments. The
in the above mentioned six professions (of course, signifiadvertisements create tf)e opportuniTy for every reader ofgetcantly more in detail of the profession chosen and during
íing famitiar with the field of spare paris supply and instru
3 years, whereas ofthe others during I year each).
ment tradf.
Further subjects:
hl tfte area of instrument makers' training we consider it very

• acoustics,
• instrument

design,

importani to keep up with and lake advaniage of the oppor-

• instrument

aesthetics.

tunities offered. For tlns reaum we would liké to constantly

8

fievt'lop the trainingpro^dtus

that are almost indhpemable in

Admittancc rcquiremenis:

toíiiv •« i'OCíidoníil tTíiining. These progra/m ftuihle to hecome

• secondary school-leaving

tutji4^ii7!tf(j with fiich om ofthr tmy coinpnnenti ofthe respective part-unit,

certíficaiion

or part ttisk froni a compU'tely uew point of

• acceptame decUration of

vinv. This ettahlt'í thf pitpih to huilA the whole in an mcrdu-

the pracíical

ingly undcntandtthU,

workihop

reiUonable and preciie way, and to see

ihiugs in íheir whoie contcxt. Of louríe. the exeeptiona/ and
spécific fuitjirr oj the imtnonent

training

• appltcation for admit-

tnakcr s prnfession nuikes it

tance

sometitnes necessary to det'elop or to huy special, "tailor-

• Curriculum

made", tndiridmíl prngranv (e.g. acoustical measuring pro-

• admission interview + test

grams, simuUtiom programi, etr.).

Vitae

Language and instrument study compulsory (unless the stu-

To achiei'e this, the educational conditiom htive to he raised

dent is in possession of an mtennediate

to an ever higher Irvel. From the morál and ethical point of

tion, or a certijiedgraduation

i'tew. the high levél can hest he guaranteed hy the proximity oj

years at least).

the Music Academy, and therefore hy the world oj rnusic and

Oi'cr the enrolement age limit of24 years, as well as for jor-

musicians. As to the reál conditions. it is todxy a basic require-

eign students school jee is obligatory.

ment to develop and make capital out of the possibilities

Atprésent,

offered ffy modem computer technology (training softuuires.

tional (fualificaiion at the second4iry levél

Intertiet. etc.). and to resolutely acquire the projessional litcr-

It is part oj ourplans to start an instrument

ature from Hungary and abroiui for educational purposes,

at university levél in the University, based on the present

and to have a tratuLtted version, jor unfortunately thcre is not

training system.

much Professional literature

Tcaching staft o f t h e School:

Hungárián.
ject-matter

of the kind

available

in

Ihe joreign specialized hooks represent tiye subof instruction of several Europcan

instrument

School Director: Tamás

Ludu'igsburg,

L)r. Sándor

Csernai

wooj winti

Erdélyi

Tamás Lendvai puno

cooperaiion with Hurope's "imtnonent

Dr.

János

Tapp

as well.

János

Alezei

In the same context, it hiis already become a tradition to orga-

Anna

Reich

nize the so callfd Open Lecturcs Series in the Ancient

Music

Academy cach month. Gaierally these Icctures, heUl hy invit-

Ferenc

Sólymost

t'd Ifcturers. provide further knowledge to the instrt4ment

István

Szítbó

maker pupih and risitors.

Péter

andorganizing

Varga

iiurrumenti

in-trumfm

MouitiiU iiiitTumrnt dfsign
tnstruments

ennepreneurialknowLed^r

Semmelweis

contacts betueen the workshops

itringfá-pluckeá

ipeí-titlised

Gyula Vági or^im
H.AA'GSZERVILAG

these contacts. We maintain veryjruitfuL close andgood con-

Rrsponsible Publisher: Tamás

tacts with the Crafimen's Section ofthe Biuijpest Trade and

Responsible Editor: Anna

hidiistry Chamber, iis urlltis with the Hungárián

Address:

(World of

Instrtdment Makers'School

and their help result in an acíive diabgue with the School in

H-1064

the short term, current and long tenn programs. This opens

Tel: ^36/1/3220-61^

the door jor organizing national and intertiational

F,ix:

tions, courses, etc. as well.

exhihi-

ofnuueriúh

Jrjwing

pensable. It is aho part of the SchooTs task to coordinate all

Their suggestions reüted to education

(founátiif^ direcior)

hnisi instruntfuti

School secretary: Mrs. Zoltánné

Makers' Avociation.

imtrumfnu

organ, cimhitlom. knoulrAgf

students exchanges with the aim ofhorizon widfuing is indis-

Instrument

makers'section

Lendvai

strni^fd-pluclted

Tibor

Maintaining

a voca-

imtrumem uesthetif: inuui.il hauc knowlrdge

considers them as basic ivorks. This issue includes the close
mak/nggieatpowers"

from instrument studies of5

leachers:
Zoltán

Creniona). and the profession

examina-

the Instrument Makers'Schoolprovides

makers' training schooL (eg. instrument makers' schooU of
MittenwaUi,

language

Végh

Instruments)
Lendvai

Tóth
Liszt Ferenc Music

University

Buditpest. Vörösmarty u. 35.
+36/1/4624628

+36/1/4624629

Email: hangiskoLi^^freemail. hu
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A magyar fúvós hangszerkészítés
Andréka Gábor

A fúvós hangszerek készítése Magyarországon a többi

Mint annyi minden mást, ezt az iparágat is tönkretette

kézműves mesterséghez hasonlóan két forrásból crod. Az

a II. Világh.iború és az azt köverö proletárdiktatúra.

egyik a népi hangszerek ősi hagyományokon alapuló ós

A gépek eg)'részt megsemmisültek, másreszt leszerelve

organikusan fejlődő készítése, a másik a valószínűleg a

azokat keletre, vagy nyugatra szállították, elenyésző

betelepülő német iparosok által meghonosított s/akma.

hányaduk itthon maradt, megmaradt gondos mesterek

Ez utóbbira cpiili a XVIII. században létrejövő „ipar-

tulajdonában.

szerű" réz- és fafúvós hangszerkészítés és -javítás.

A szakembereket 90%-át beterelték egy szövetkezetbe,
ahol azrán a hangszerkészítés „szépen" elsorvadt. A még

A talán legnagyobb múltú és méretű g)'ár
-

a Stowasser

1770-ben jött létre Budapesten. A XJX. században

megmaradt kézi szerszámokat pedig a M É I I - h e vittek.
és kilóra eladták!

aztán több kisebb-nagyobb üzemet is alapítottak, mint
például a Mogyoróssy, a Schunda, a .Stcrnberg és a

Az SO-cs, 60-as években EisenhofTer János és Péczi

Pliverics cégeket.

Ferenc saját műhelyeikben készítettek klarinétokat, táro
gatókat, majd a 70-cs. 8ü-as években a Zeneakadémia
műhelyében Eisenhoffcr János az általa képzett tanu
lókkal együtt épített még néhány tárogatót, valamint
ugyanitt Csernai Zoltán egy „Stadler" klarinétot).

Azóta

- német alkatrészekből - rézfúvós hangszerek

összeszerelése történt

nem túl nagj'

mennyiségben.

A 2002. évben pedig ugyanennek a német cégnek a beru
házásában egy réziúvósokat összeszerelő üzem létesült
hazánkban.
Ma is folynak kísérletek elsősorban rézfúvósok (irombiták, harsonák) kcszíté.sére, de az anyagi és technikai
háttér hiányában cg)'elöre csak kisebb sikereket könj'vclhetnek el a kísérletezők.
Eg)'re több mester és szakmunkás számára adatik meg
a lehetőség, hog)' külföldi üzemekben, gyárakban g\'arapíthassák tudásukat. Ennek következtében mind köze
lebb van az az idő, amikor ismét elindulhat a magyar
fúvóshangszer készítés.

JO

Briefsummary ofWind Instruments Making in Hungary
Gábor Andréka

Jtiuugarian

wind imtrumenls

oiher hiindnafif.

making,

snniLirly tti thf

In the 50s and 60s in János F.isenhoffer j and Ferenc Péczi s

originuirs frotn two sources. On the one

own workshops clarinets and tárogatós were made, then in

hatid, froni thf making of folk music instruments,

which is

the 70s and 80s János F.isenhoffer built somé tárogatós in

based on archaic traditiom and which has bern developing

the Musical Academy's workshop, togeíher with the pupib

organically, and on thf other hand from the profession com-

trained hy hitnself, and, in the same pLice, Zoltán

ing intő heing in Hungary probahly as a resu/t ofthf

built a

set-

Csemai

"Stadler"clarinet.

tlingoj Gfnnan craftsnirn in this country. ít is the latteron
ti'hich the "professional" bross and tvood wind

insirumrnt

Since then, somé assembling of bross instruments has heen

making and repair is hasrd, and w/'ich was established in

carried out using Germán spare parts, but not in a large

the 18th

(juantiry. ín 2002, as an investment ofthe same

Centioy.

company, a bross instrument
The factory

with the perhaps greatest pasi and size

-

Cennan

assembling pLtnt ti'tis estab

lished in our country.

Stowasser - uuts founded in Budapest in !7~^0. In the ]9th
Century sei'eral larger or smaller pLints were then estab

Evén todíiy tlrere are somé experiments going on for the

lished, too, stu'h as the companies Alogyoróssy,

making ofmainly

Schunda,

bross instruments (trumpets,

trombones).

but in the obsence of the matériái and technical

Sternberg and Pliverics.

back-

ground, only smaller successes can be registered by the experLiké many other things, this industrial

bramh

destroyed by World War / / and the folloiving
dictatorshíp.

On

the one hand,

was alsó

imenters for the moment.

proletárján

the machines

destroyed, on the other hand, they were dismounted

were

An increasing number of masters and skilled workers bene-

and

Jits Jrom the opportunity of enhancing their knowledge in

tűkén either to the Hasi or to the West. wherav an insignif-

plants and factories abroad. As a consequence of'this,

time

icant part hiu remained here in Hungary in the property of

is approaching tvhen the making of ívinei instruments

can

careful masters.

be Líunched in Hungary.

90% ofthe specialists were drit'en intő a cooperative, as a
result of which the

instrument

making f)iU wasted away, iittle
by Iittle. The re main ing hand
tools were taken to the recyling
places, where they were sold

...by weight!
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•r-v'jif^
And & And Fúvós hangszer Kft.
hangszerjavítis, imporr, kis- és njgykercskedcs
ANDRIK

Lsrván rézfih>ói imugszfrész mester

ANDR£K/\

C i á b o r fafúvós hangizeréiz mester

1075Bűdapest. Károly krt. 5.
Telefon: 413 6952
posla@andand-íuvos.hij
www.andand-luvos.hu

1982-bt;-n nyitottuk mcf; műhelyünket Budapesten a

We openeti our tvorkshop in Budapea, Dhtria VH, Károly

VII. kerületi Károly körút "). szám alatt. Előtte az üllői

körút Nr. 5. in 1982. Previousiy we learnedand worked in

úton a Szövetkezetben tanultunk és dolgoztunk, majd

rhe (Zoflperativr in Üllői Street, then. hetween 1979 and

1979 és 1981 között a Hadsereg hangszerjavító műhe

J981,

lyében töltöttük katonaidőnket. Kz idő aJatt tettünk

Arr}ty'i instrument repair tvorkshop. During this time we

mestervizsgát is.

piissed the nuííter's exam inat ion as weli

Andrik István rézfúvós- és Andréka Gábor

fafúvós

tve spent the time oj our núlitary seri'ire in the

Ihis ii'its how the common underiaking oj rnaster brass

hangszerész mester közös vállalkozása tehát így indult.

instrument maker Istt'án Andrik and master wood wind

Az első tíz évben csak javítottuk a hangszereket, majd

instrument maker Gábor Andréka started.

199.Í-IÓ1, kihasználva a iTicgnyíló lehetőséget belefog

During the first ten years we made only instrument repair

tunk a kereskcdé.sbe is. 1996-ban

engedve a hasonló

u'ork, then frorn J99.i on, profiting of the opportunity. we

nevek csábítá.sának - And & And Fúvós hangszer Kft.

started íradtng, too. In 1996 - succumhtng to the tnnpta-

néven alapítottunk céget, amely a hangszerjavításon kí

tion of the sirnilarity ofour names — we founded a compa-

vül importtal, kis- és nag>'kereskedésscl is foglalkozik. Az

ny named And & And Wmd Instruments Ltd. which deaL.

árukészletet folyamatosan bővítjük, hog>' egyre nagyobb

in addidon to instrument repair. with import and retail

kínálattal állhassunk a muzsikusok rendelkezésére.

and whole trade as well. \X'e are continuously enlarging our

A .szakmai fejlődésre is nag>'

siock in order to be at the

hangsúly

wusicians' disposal with an

fektetünk,

ami

annyit jelent, hog\' a régi,

et'er increasing offer.

jól bevált módszert alkal

We attach a great importance

mazva,

to the Professional develop-

külföldi

szakmai

utakat teszünk nagy hagyo

ment.

This

means

that,

mányokkal rendelkező mű

applying the old. well proved

helyekbe, üzemekbe.

method, we make professtonal journeys ubroad to workshops and plants rich of ttaditiotis.
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CSÍDER Károly
jafúvós hangszerész, aranykoszorús mester

Foi-Trade Ktt,
1081 Budapest, Kiss József u. 14,

Telefon: 210 2790
1on(rade@axelero.hu
www.fontrademusic.hu

Csídcr Károly l'íS3-ban született, Budapesten. Az

Kiiroly Csítier wus bortt in BueLtpest in /y5J. I'he iecondary

érettségit 2 év alíiív zenélés kövcrre kolöntcle jazz-

iíhool-U'íivitt^ examination UHU (ollowed hy 2 years ofactive

zenekarokhan, mint szaxofonos és fuvolás, majd elvégez

music making in differeut jtizz groups as a saxophone atidflute

te az akkori fiangszerész iskolát. Ezzel párhuzamosan

player, theti hegra/iiuited from the imtrumetits nuikers'school

a Kozmosz Ipari Szövetkezet József köriíti fiókjában

of thdt time. Para/lely w thb, he was cominuing his profes-

folytatta szakmai gvakorlarát Szabó Józ-scf

sional practice in the József Boulevard branch of the Kozmosz

fafúvós-,

és Szabó Isrván rézfúvós mesterek irányítása alatt.

Indtistrial Cooperatwe under the guidance of master wood

Az iskola elvégzését követően ugyanitt dolg(>7x>tt segéd

wind instrument maker József Szabó and master bross instru-

ként, majd a Kozmosz ifjúsági műhelyének vezetője lett,

nients maker Istí'án Sziibó. AJíer having fjnished school. he

ahol a tanulók képzését kapta feladatul.

u'orked here as ajourney man, then he became the leader of the

1979-ben mestervizsgát tett, a következő évben pedig

vouth uvrkshop of Kozmosz, where his task comisted in the

önálló műhelyt nyitott Budapest V\\\.

training of thepupils. In 19^9 hepassed (ns master's exami-

kerületében, a

Kiss József utca 14. szám olait. Azóta számos hangszerész

nation, in the next year he opened an owu ivorksfwp in

tanulót nevelt, akik közül sokan ma is a szakmában dol

Bu/iipest districí MII, Kiv József idtca N. Sime than he has

goznak. Az elmúlt két évtizedben időrŐl-időre szakmai

tiained quite a lot of instrument making appreníices, nutny of

továbbképzéseken vett részt olyan világhírű hangszer

U'hom are working in tin-profession stiű todiy. In t/teptist tu<o

gyártó cégeknél, mint például a BufJei (Franciaország), a

deca/irs l'e participaiedJrom time to titne in professional con-

Muramatsii (Japán), a Yamaha (Japán) és Straubinger

tinued training at worLi famous itLstrumeni making cornpa-

Flutes (Egyesült Államok).

nies, such as Buffet (Francé), Aíuramatsu {japán), Yamaha

Novotny Antal rézfúvós mesterrel 1990-ben megalapí-

(Japán) and Straubinger Flutes (Ihiited States). Together with

rotrák a Fon-Trade Music Kü-t, amely rövid idő alatt a

master bross imtrutncnt maker Antal Novotny. they founded

magyarországi fúvóshangszer-import

tl)eFon-TradeAfiisicLtd. in 1990, whichhasbecomeadeter-

és -forgalmazás

meghatározó tényezőjévé váJt.

minant factor in the fieUof wifid instrtiment importation and

2000-ben elkészített egy arany fuvolái, amely az első

distribution in Hungary. In 2(K)0 he made a golden flute

ilyen instrumentum Magyarországon. Ez a hangszer hall

which L< the ftrst itKtrument ofthis kind in Hungary. This

ható litzés Gergely „Hegedűművek fuvolán" című CD-

instrumatt can be fteardon Gergely Ittzés' CD "Violin works

jén. Szakmai munkásságának elismeréseként a Magyar

on Flute". As a recogitition of /fis professional work, the

Hangszerész Szövetség az „Aranykoszorús Mester" címet

Hungárián Instrumait Makers' Association granied tfie titel

adománvozta Csíder Károlynak.

"Master C^raftsman with Coldett Dipbnut"to Kiroly Csíder.
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KOVÁCS

Lajos

htitigszerfiz meiter

CornetI Bt
4026 Debrecen, Honvea u. 4;
Teleion: 06 52 531 628
Fax: 06 52 531 629
Mobil: 06 30 938 4341

(^^>n^tett

A Dehrccenlien található hangulatos üzlet és műhely

The atmospheric

eg)'edülá]ló a környéken. Tulajdonosa

Debrecen ts unique

Kovács Lajos

musu

siorf jná

uorks^p

located in

tn the rektor, In ouner n master

hangszerész mester, aki a zenei szakközépiskolában klari

rmmtrnent

nét szakon tett sikeres érettségit. Ezt követően kezdte

ly frotti the clannet braníh ot :he muncai yeconáary íchool.

hangszerész tanulmányait

Following thii he sunea hts srtuíjes us jn insírument

makrr

között volt Semmelweis Tibor, Szabó István, Gruber

iii Budape):t uhere

űrre

Tibor

János, Schild Mihály és Schlagmüllcr Béla.

Semmelweis,

Szübo. Janoi Gruber. Mihtily

Schild

A műhely 1973-ban Sáránszky Pál előtt tett mestervizs

and BéLi SchlagmiilUr.

gája óta működik, jelenleg két szakember dolgozik,

The workshop has been operatmg sime 19~3 - datc ofhis

akiket Semmelweis Tibor, Szabó István és Kovács Lajos

mtuter's examtnation

oktatott. A szekemberek Szabolcs, Szolnok, Békés és

Presently tu'O speciahsrs ure u.orking here uhc uere

Hajdú-Bihar

by Tibor Semmelweis. Isrfán Szabó and Lajos Kot ács. The

Budapesten, ahol

mesterei

megye zeneiskoláinak, zenekarainak és

maker Lifos Koian.

hnjn

amongn

h:< nujters

iucceisful-

which he passed to Pál Sáránszky.

lúvósegyüttcscinck fa- és rézfijvós, ütős, vonós, pengetős

specialists deal with the partul

hangszereik részleges és generáljavítását,

hangolását,

u.hc ^Mlu^teá

named

and generaí repair work.

tuning

oj u'ood wind,

valamint hangs/ertokok javítását végzik.

plurked

instruments

A 2 1 . század követelményeinek meglclclöcn a műhely

bross eusemhles oj the counties of SzaboLs. Szűlnok. Békés

1990-ban üzlettel egészüh ki, ami a Cornett Hangszer

and Hajdú-Bihar as well as wtih repair ot insrrumení cases.

centrum nevet kapta. Fő profilja a klasszikus hangszerek

According to the re^juirements of the JIs: Centura, the

és tartozékaik értékesítése, valamint híres hazai és

workshop ivas completed by a mustc store m 1990 uhtch

nemzetközi

was given the name Cornett Instrument Centre The shop 's

mesterek

munkáinak

elérhetővé

tétele.

bross, percussion.

srrmged and

of the music schooL. orchesrras and

A hangszerek értékesítése melleit széles választékban

main profilé is the sale of classical msrruments and acces-

t u d u n k szolgálni klasszikus és könnyűzenei kottákat.

sories as well as the making aiailabU the uorks of famous

Célunk a folyamatosan vál

Hungárián and international

tozó és bővülő igények minél

ing instruments ive have alsó agreat choue ot cLasstcal and

magasabb szintű kielégítése,

light music notes.

valamint tehetséges, a szak

Ourgoal is to satisfy the continuousl) changim^ and enlarg-

mát szerető fiatalok képzése.

ing demands on an ever higher levél as well as the trainmg

masterí. In addtiion to seü-

of talented youngsters who lőve thetr profession.
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NÁDASKUTI

Gábor Péter

fa- rs rézfiii'ós hangizeréiz
á Magyar Honvédség fafúvós hangszercinek
fiivaulos karbantarlója

Arundo Donax Szolgáltató es Kereskedelmi Bt.
2120 Dunakeszi, Bem L. 17.
Telefon: 06 27 392 561
Mobil: 06 20 964 1819
ngp@ideovisual.com

Tanulmányaimat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

/ made my stufiies at the tvooei wind Sfctioti of ihf

Hangszerész.kép'zőjéhen

dicsérettel

ínstrument Making School oj the Liszt Ferenc Academy of

végeztem, melyek után két évig Farkas Attila rézfijvós

Music, fi-om were l graduated with disthtctinn. Afier tl)tit !

mester melleit tanultam. F. négy éves előképzés után dol

híjve been learning utider tf)e guidavce of bross master

goztam a németországi Wolf cégnél, ahol historikus

AttiLt Farkas for tu>o years. Afier tfiese four years ojpreiim-

hangszerek készítésével és restaurálásával foglalkoztam.

inary íratning I worked at tlie Germán Wolf company.

Itt sajátítottam cl a szakma igazi trükkjeit a famegmun

u'/frrr I uuis engaged in tlír making and resíoring ofhisior-

kálástól, a billenryű készíté.sen kérésziül, a hangszer-

icat instruments. Here 1 acquired tiie reál tricks oj the pro-

építésig.

jessioti, including wood-tvorking, making keys and Ínstru

Hazatérésem uián kaptam megbízást egy basszusfuvola

ment buiUiing.

JK' láb elkészítésére. A kihívis nag\' volt, de a pontos

Back in Hungary, I was commissioned to make an "A "foot

tervezés és számolás meghozta gyümölcsét.

of a bass fJute. The challenge was great. but the prease

Ez a munka indította el az önálló szakmai életemet.

pLinning and calculation has brought ils fruits.

faftivós

szakon

.Akkor (1996) váltottam ki az ipari, s kezdtem összehoz

1 his lí'ork was the beginning of my projessional lije as a

ni műhelyemet, mely mosi már Dunakeszin működik.

selfemployed maker. l obtained my trade licence (1996)

Itt javítottam a környékbeli zeneiskolák és zenészek

and J started to sel up my workshop which is now operat-

hangszereit.

ing in Dunakeszi. Here I have been repairing the instru

Három éve kerültem a honvédség hangszerész csapatába.

ments of the music schooU and of the musicians of the

A műhelyben

region.

amely az örvenes évek eleje óta működik,

s ahol hangszerészek több generációja fordult meg -

Three years ago I came to the ínstrument makers team of

Farkas Attila hangszerész mesterrel kettesben állunk

the Army. In the workshop, which has been operating since

rendelkezésére a Magyar Honvédség fúvószenekarainak.

the early fifiies, and whrre sei'eral generations of Ínstrument
makers have been working, ive are - íogether with master
Ínstrument maker Attila Farkas - at the dísposal of the
brass orchestras oj the Hungárián Army.
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NOVOTNY Antal
antnykoizorús hangszerkészítő mester

1081 Budapest, Kiss Józset u, 10
Teleton: 314 5637
tonlrade@axelero.hu
www.tontraderriLJsichu

Novotny Antal 1941-ben született. Kispesten. A szak

Antal Novotny was bortj in Kispest in 194]. He leamed

mát 1955-1958-ig, a Minőségi Hangszerkészítő és Javító

the proftssion at the Quaiity Instrument

Szövetkezetnél tanulta. Ugyanitt dolgozott szakmun

Repair Cooperative benveen 1955 and 1958. He worked

kásként 1968-ig. Eközben 1965-ben mestci-vizsgát tett.

here lU a skilled worker until 1968. MeanwhiU he passed

1968-1970-ig alkalmazottként dolgozott Mező Gyula

his master's examinatwn

hangszerkészítő mester műhelyében, a Budapest VIII.

From 1968 untii 1970 he worked as an employee in mas-

kerület, Kiss József u. 10. szám alatt. Az ezt követő 2

ter instrument maker GyuLa Mezős workshop in Budttpest

évben özv. Mező Gyuláné felelős vezetőként foglalkoz

distnct VI/1, Kiss József 14. 10. In the following 2 years the

tatta.

u'idow of Gyula Mező emplyed him as a responsihle work

Ugyanezt a rézfúvós javító műhelyt vette át 1972-ben,

shop leader.

immáron ónálló kisiparosként.

Hf took oi>er the samr bross repair workshop in 1972 - at

1990-ben Csidcr Károly fafúvós hangszerész mesterrel

this time he tvas an artisan already.

megalapították a Fon-I'rade Music Kft-t, amely fúvós

In 1990 together with master wood wind

hangszerek importjára és forgalmazására szakosodott.

maker Károly Csidrr they jounded

1995-ben a Magyar Hangszerész Szövetség az „Aranyko

Ltd., u'hich has been specializing in the importation and

szorús Mester" tímei adományozta Novotny Antalnak.

distribution ofwind
granted

and

in 1965.

instrument

the Fon- Trade Music

indstruments.

In 1995 the Hungárián
Tanírómesterei: Daru Ferenc és I^ng Emil.

Making

Instrument Makers' Association

the titel

"Master

Diploma" to Antal

Novotny.

Craftsman

with

Golden

Akiktől a .szakmát tanúira még: Szcngofszky Oszkár,
Mező Gyula, Schlágmüller Béla, Városi Károly, Gruber

His training masíers: Ferenc Daru and Emil Láng

János.
He alsó leamed the profession from: Oszkár Szengofszky,
Tanulói voltak: Babics Jenő, Frech Tamás, Arany

Gyula Mező, Béla Schlágmüller,

László, Millye Attila, Biitsánszky Dániel, Szilágy Gábor.

Gruber.

Károly Városi, János

His pupils were: Jenő Babics, Tamás Frech, Liiszló Arany.
Attila Millye, Dániel Biitsánszky- Gábor Szilágy.
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POSTA

Géza

fíí- éi rfzfiii'ós IhtngszetríZ nicsicr

1044 Budapest, Kálmosu. 3.
Mobil: 06 30 236 3193

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Hangszcrész-

/ grtidutited from ihe Imtrummt

képiö

Liszt Ferfnc Acadftny ofMusif

Iskolájában végeztem

1093-ban. Hazánkban,

Afakhig Schonl aj the
in 1993. ItJ our country

1991-ben megújult j hangszerészképzés. így én már

therf was a renewa/ in the training of instrument miikers in

részese lehettem a magasabb szintű oktatásnak. Szakmai

J99J. so 1 had already the opportunity oftakingptirt in the

gyakorlatot Szilágyi Miklóstól szereztem, akitől nagyon

training on ii higher Ifvel. 1 have iicquired the professional

sok mindent elsajátíthattam. Lehetőségem nyílt kiiltöldi

practice oj Miklós Szilágyi, from whom f couU leani a

tapasztalatszerzésre is, két hetet tölthettem a német

great many things. I was alsó given thepossibiliry of acquir-

Hammerschmidt

mg experience abroad as well: I had the chance of spending

cégnél, ahol falíjvós

ismereteimet

bővíthettem. Pályámat a Magyar Honvédség Llangsz.er-

tii'O weeks at the Cerntan Hatnmerschmidt

cotvpany.

műhelyében kezdtem, itt több mint 3 évet dolgoztam

ívhere 1 could enlarge my knowledge on wood wind instru-

Farkas Attila mellett. 1997 óta Újpesten, saját műhe

ments. / started my career in the Instrument Workshop of

lyemben végzem ezt a nagyszerű tevékenységei, valamint

the Hungárián Army, here I liave been working side-by-

állandó hangszcrésze vagyok az egyik budapesti zeneis

side with Attila Farkas for more than 3 years. Since 1997

kolának.

I have been practicing this excellent activity in my own

Fa-cs réztúvós hangszereket egyaránt javítok (garanciá

workshop located in Újpest, and l am the permanent

val), amibe bele tartoznak a kisebb javítások és a teljes

instrument maker ofone of Bud^tpest s music schools.

feliijítások, igény szerint alkatrészkészíiéssel, -cserével

I repair both brass and wood wind instrument;

illcH'e lakkozással, galvanizálással kiegészítve.

antee), including minor repairs and complrte renewals, and

Véleményem szerint a lLgnag>'obb elismerés cs a legjobb

according to the demand alsó the making andJor repLiee-

reklám az, amikor az adott zenekar, zeneiskola vagy

ment of spare paris, completed by varnishing

zenész őszintén meg van elégedve munkám minősegével

ing.

és tisztességes hozzáállásommal.

According to my opion the greatest rccognition and best

(wiíhguar-

andgalvaniz-

advertisement is when the orchestra, music school or musician is honestly satisfted with the qmility of my ivork and
with my fair approach to the profession.

yVANCiszKRMttHFLYhK MAGYARORSZÁGON

Sonus Bt.
CSIiRNAI Z o l t á n fajih'ós hangizerrsz mester
SZABÓ

A t t i l a fafúvós hangszrréiz mener

1074 Budapest, Dohány u, 73-75.
Teleion 322 3487
sonus@mail.axelero.tiu

CsERNAl

ZOLTÁN

Érettségi

után

k Liszt

Fcrenc

ZOLTÁN

CShRN.AI Afier havhig graduated from iecondary

Zeneművészeti Föisl<ola fafúvó.s hingszerjavító miíhc-

schooL I was ttdynitied tis an appreutkr to the wood wind

lyébe Eisenhofer János - az ország egyik legjobb mestere -

itistrumeiit repair workihop of the Liszl Ferenc Aíusic

felveti tanulónak és így jogot szereztem arra, hog)' a Kacsz

Acíuiemy by János Eisrnhofer. one of Hungary's bests rtuvters.

G)'ula Faipari Szakmunkásképző iskola hangszerész sza

Thtds ! U'os entiíUd to Ifíírti the theoretical part ofmy füture

kán

részét

professioti tctih I ihor Senimeltveis at the imtrtitnettí rmikers'

Semmelweis Tibortól. Az Eisenhoffer míihelyben dolgoz

füculty of the Kitesz GyuLi Vocational Woodworking School. I

tam a mester 1983-ban bekövetkezett haJáláig, 1981-től

u'orked in the Eisenhoffer workshop until the nuuters dfath tn

műhelv'vezető helyettesként. 1983-ban a Li.szt Ferenc

I9SJ. Since 19H1, I hai'e heen working there as an assL<:uint

Zeneművészeti Főiskola Faííjvós hangszerjavító műhe

tvorkshop Uader. In J983, I became the leader of the wood

lyének vezetője lettem, annak 1993-as megszűntéig.

u'ind instnmtent repair workshop of the Liszt Ferenc Aíusic

A közben eltelt időben több helyen jártam, dolgoztam é.s

Acadetny. iintil its liquidtition in 1993. In the meantime. I

tanultam küHöldön is.

have heen to ntanypLues. und] n'orkedandleamedahroadlU

198fvban sikeres mestervizsgát tettem.

ivell. in I9S6, Iptissed successfidly the nutstcrs exiiminaiion.

199()-töl a Hangszerészképző iskola alapító tanára lettem.

As from 1990. I have hecome the founding teacher oj the

1993-ban kollégáimmal közösen megalapítottuk a SoNUS

Instrunient Alakers'School. In J993. in common wtth mycol-

Zenei Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságot, ahol

Uagues, ti'e fuunded the SONl^S Aíusic Service and f'radf

jelenleg is dolgozom. A Sonus Bt.-t Szabó Attila mesterrel

Deposit Company. where at present 1 stiü tvork. We are Uad-

közösen irányítjuk, akivel közel 2S éves baráti és

ing the Sonus Deposit Company in common with master Attila

munkakapcsolat köt ö.ssze.

Szijhó, uith whom ur have been linked together by a nearly

1999 óta a Kézmtjvcs Kamara mestervizsga bizottságánik

25 years long connection as friends and working colleagues.

tagja vagyok.

Since 1999, f have heen a member of the Masters

A 2000-200 ]-es tanévben a Hangszerészképző Iskolában

Examination Committee of the Hungárián instrunient

megkaptam az év tanára címet.

Alakers' Chamber. In tf?e schoUstic year 2000-2001. i uuis

Egész életemben arra törekedtem, hogy a szakmából a

atvitrded tf.ie titlr Teacfter oj the Year in ti}e imtrument

lehető legtöbbel ttiegtanuljam. mindig a legjobb munkát

Aíakers 'School During my ivImU life, í have been striving to

végezzem és tanulóimnak mindent megtanítsak amit csak

acijuire the skiíh of theprofession as much aspossible. always to

tudok. Ez a szakma örök tajiulá.s.

do d.te best uv>rk ami to teach my pupils everything l can. This

tanuljam

leendő

szakmám

elméleti

profession is an everListing leaming process.
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AlTUA 19'>7-bcn születtem Budapesten. Nyolc
éves koromban kezdtem zenével foglalkozni. A kö
zépiskola elvégzését követően merült fel bennem a vág;)',
hogy a fafúvós hangszerkészítés tudományát elsajátítsam.
Célom elérését tiagyban segíteite, hogy lehetőségem volt
az ország akkor legjobban felszerelt műhelyében
a legjobb mestertől, EisenhoHer Jánostól tanulni.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola íalúvós műhe
lyében 198ü-ban szereztem segédlevelet és l')8*>-ben
mestervizsgáziam. Tanulmányaim
megkezdéséről
a műhely 1993-ban történt bezárásáig itt dolgoztam.
Az iit eltöltött évek során lehetőségem volt szakmai
tapasztalataim bővítésére küHöldi mestereknél és műhe
lyekben. A Zeneakadémia műhelyének megszüntetésé
vel egyidöben kollégáimmal megalapítottuk a SciNL'S
Zenei Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társa.ságot és
most már kereskedelmi tevékenységgel bővítve folytat
tuk má.sok által is magas színvonallinak tartott mun
kánkat. A Sonus Bt.-t jelenleg Csernai Zoltán mesterrel
közösen irányítom.
S7J\BO

Személyes célkitűzéseim közé tartozik a magyarországi
iafiívós hangszerkészítés legalább részleges teltáma.sztása
manufaktúra jellegű műhelyünkben, tanulóink minél
jobb segítése a szakmai ismeretek elsajátításában és
megrendelőink, tanárok, tanítványok, zenész barátaink
segíté.se abban, hogy művészetüket gondtalanul tolmá
csolhassák zenekedvelő és értő közönségüknek.

I was born in Budupest in 195^- Istarieíl to
deal with music a( the age ofeight. Afier havwg finished the
secondítry schooi Ifelt the desire for aajuirittg the knowledge
of u'ood u'ind instrumerit wiiking. / wiií greatly helped in
achieving my goal hy the fact that J had the opporrunity to
leani froni the hest niaster. János Eisenhofjer, and in the
tvorkshop haring the country's hest equipment oj that time. I
obtained my journey mans certificatr in the wood uind
workshop ofthe Liszt Ferenc Afusic Academy in 1980. and I
píissed the ntMters examination in 1985. This ií where I
have been workingsince the heginning ofmy studies utitil the
closing-down ofthe workshop in 1993. ín the course of the
years u>hich 1 had been passing here. I had the opportnntty of
enLirging my profemonal experience with foreign masters in
U'orkshops abroad. Simuhaneously with the cloung-down of
the Music Academy's workshop. wr founded SoNVS Music
Sen'ice and Trade Deposii Conipany with our colleagues.
and now, having added trading to the company's field oj
aaivity. we are continuing our work which is considrred alsó
by others M being of high standird. At present. í am íeading
the Sonus Deposit C.ompany in common with master Zoltán
Csemai. It is part of my personalgoaU to resuscitate at least
part oj the Hungárián wood wind instrument making in our
manufácture-sryle workshop. Furthennore, to help our
apprentices iis much as possihle to acquire the professiona!
knowledge and to help our cusíomers: íeachers. pupiís and
ourjriend musicians. to enable them to interpret their art to
their music-loving and undersianding audience without hav
ing to botíier with technical problems.

ATTIL-Í SZ.^BÓ
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Miklós

fiivóí luvi^szrrész mester

2085 Pílísvörösvar, Szondi u. 104.
Teleion: 06 26 331 675

Gyakorlati tanulmányaimai Bogschütz István hangsz

! had the chame of nidknig my practiailsiudrff

erész mestt-r kezei alatt vcge-z-heticm a Kozmosz Ipari

gtiidtifice of niítster imtrument rnaher Jstiuín Bophütz

Szövetkezet

the ihop of the Kozmosz Industry

üllői

líii

boltjában.

lOH2-bcn

szak-

under the
in

Cooperativc in l Ülői

munkásviz-sgát tettein. Közel 10 évig dolgoztam ori,

Street. In 1982 Ipassedtheskilled

majd az üzlet privatizációja után Kuz.scl Lőrinc egykori

ha ve been working the re for ahnost ÍO years, ,ind tifier the

műhelyében folytattam a hangszerjavítist 4 évig.

privatiziition

1992-ben mestervizsgáziam. Eddig "^ hangszeré.sz tanu

ments in ! őri ne kuzse/'s farmer workshop for 4 years. In

lót neveltem, akik közül 4-en a szakmában vannak.

1992 I obtained my master's degree. Ihitil now I have

Tevékenységi köröm az összes fúvóshangszer

trained 5 instrument

javítása

worker's examinatiun. I

of the shop I híive contitiued repuiring instru-

maker appremticei.

4 of them are

mellett a szaxofonokra specializálódott. Nagyon fontos

working in tl)e profession. My prinápal

nak tartom a minőségi munka mcgjclcnítésct.

repuiring all of the wind instruments, ! am spenalizing in

Megrendelőim között zeneiskolák, közép- és művészi

saxophones. I consider it very important to provtde cfuality

szintű magyar- és külföldi muzsikusok vannak. Hirvallá-

ivork. Among my commissioners thcre are musie schools.

som: a „nagy nevek" felsorolása helyett „Legyen vabki

Hungttrian and foreign mmicians of médium and artistic

utcai zenész, iskolai növendék, vagy amerikai muzsikus

levél. My helief is - inslead of enumerating

activity: besides

the

great

sztár, ha az általunk meg

names" - tl)ai rcgardless wheiher

reparált hangszeren a hall

helshe is a street mnsician, a school

gatóság örömteli megelége

pupiL or an American music star.

désére tudja eljátszani az

if helshe can play the performed

előadott

nekünk

U'ork on the instrument repaired hy

már érdemes volt dolgoz

US to the joyful satisfactton of tl^e

ni."

audience.

művet,

l
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u'hile.

our work

was

worth

F A KS K L Z h U V O s H A N l . S Z h R K H . S / f l i ' i K ,

HF.iíF.nUKI-SZiTÖK

Passacaglia
l i . i i i p / i i i i / k l (.-^ m i i l u l y

^1A^,^ AR József

/'tyoli/isn^íio

S/Al.AI S z a b o l c s /lirt'x /i,iN;^szi>rsz
1077 Budapest, Wesselényi u. 21.
Telefon/Fax: 321 3785
Mobil: 06 20 926 6602, 06 30 949 8357
passacagli@íreemail hu

Műhc-lvunkci

l")')2-lKn .il.ipitniujk, ahdl rtri;i o

lij

\\'<- JDinuit'fi our li'orkshop in /'•'VJ. ir/h-ir. iit iidthnnfi to

h.ing.s/L'ri'k, laitozckuk t-s kici;cs/iu'ík (ort;jlniazáM mcl

sflltn^ lílii iiiifl iii'tv !>i<tiuiuf)i!^ iHifí lUCcssofif:. ur nptiit

k-i( A y/jknij l(.'^ick<.obb h-iponiáinMU kiivcivo jjvujuk

iVirl Di.ik'i- H'inrl iiuA \!ii>ig in^íruiiiíiit) folioictn^ t/h- ht'^í

cs készítjük a hiv(')s- cs j vono^ hjniís/citkt-t.

tt,lfJi//<i>r-. nf líw pri'ffssiinL 7/'ns. togfthry in' iirr iihlf In

Igv c-[;vüii, ci;v hclycii J zenei elet, ,i /eiie.s/t;irs.iibl(iiii

í<'n'r iVi huportíii/r p,i)! oj ihc inti^ictil /ifc iinfl tí>c worbloj

jeleinöí. re.s/ei s/oli^.iljuk ki.

..'/

BENKŐ

> ANi.S/ERMlJHL] VLK M A I AAKi iks/.A* .ON

Szilárd

viinós h.iJigs/i rrk kcs/íic'sf, jj\iuis.i. rcsMiir;iI,is

Műhely, harigszertar:
W 2 Gyoi. Kistaludy u, 34.
Teleion/Fax: 06 96 336 044
Mobil. 06 20 916 574?
slradívari(adiotposla.hij

()r f.s/U-iulös koroíTi óui laiuili.iin /ciit-t. A tHtal /e-ncl.s

/l'.rrc hiiii IciDiing lopLiy tnusa fuuf ! u;i> f'ivi: W írJ' the

koLi növi.nLÍt'krivcl több sikrrrs m.jp',ir(.irs7ái;i és küllöldi

pitpiL of ihr miiéit- iíl'Dolof

.s/crcplc"scn, mct^ci és orszit^í^s vfr,*>cnvcn vcitcm

l\ hl wrt-ní! imiMi;/! fiYfj/s In Hu>n(íin ii'!rí .ivoiui. ,!< irr!/

wsii.

I,u,i.

lp,ir!!iip.irtfhui\c'hfiil-

A rc-ménytcljcs zftiésiíi piWd fulvoií J/onh.iii A h.iiit;s7c-

,/( in íHNI/n- il'ul

rck vilj^ji

hisít'afi of í/)wisrníi thc pr/iuiisin^y iwrc'' .;.>• .í "iunciiVi, I

vjb.syroiiJtn.

A lungs/crt-k

IIICI;S/(JLII.)'

llilliothli

a»!Tc-<!>.

lásáhan j ri.szrj hjngké[i/és uxhiiik.ijan lul mindinkább

opiffifor il't u'urlili)j :lh iit<tninu'>!ii. Muc

a megszólaló haiigs/tick cs a bji)gs/.erké.*;/íics kflii-iu- \vl

ltr/i>i!i}Ut- (if pinr iinw priuiuitun! u ' v ;

crdc-kltidési-nici. ['./én a gimn.i/ium

flvég/ésc

»:v>t :>\i>i tht-

I>1ÍÍ>C:>ÍÍ ; ' V

tn>tru-

után

l')*'(i-bjn fc-lvi-ulciiKi kértem <i 1 i.s/t FCKIH Zctu-mű-

iii.\irun/t''/l) iturl iti^Truwí'uí nuikni^. ho*' wu uA-m-. jftcr

vt-s/cii Főiskola Hangs/ciészképzö iskolijiha.

hiii-i>i\i fnii^lu-císeccncLm h'^'Ot*/. ! ut'flsen '''>^ cK'oiU'nietit

A/ clmclcii istiUTfick tfkintftébcn It-rnibbct Scmmel-

in tik' l)iit>u}niNt Mukt'fi'Sihoti!o>

wois I ibor latijr lirrol saj.iríthattam rl, míg a mrstcr.ség

Aúuímn'

gvakorLui

híJii ihr ihiUhY of ,iCíjitinit<^ 'uo-: nt ;: *>;•>»; »,..-.,*;•> 7;i>or

tiikailia

Kom.)

l.aJDs mc"stcr avatt>it

be.

ri-e Lt-^: fcrc>,^

MU>IÍ

!>i /'>"^6. .-!( ngiirtii tlu- !i\-o>-:-:::.:. K'icuú-f^i^t; 1

A tanuliiunvok iiicji-alatt töbl)s/ör volt alkalmam tanul-

Srn/ini'/i('!'i\ U'hcniiy )>ia-ttr l AUI> ki'>r,.; :<::::.i:cr, '>.'(• inw

niáiivüioM rés/t vfnni Németországban o Olaszország

líh' f»;htiütl

ban. lg\' nffii (.sak a crcmonai hangszerésziskolában,

Whili',1 fiudtfii,

hanem Sielano (^otíia és d i o Baiia Morassi mesterek

piírr ín ^íudv /iuoni'ys "i ininuiir,

mijhelyeiben is gyiijthcltem tapasztalatul.

iJ.),/lhY

A hang-szerész képe.sités megszerzése
S/éthenvi

lsl\'án

Hniskola

miivészrii

Litáii a gvöri
lakuliásdiiak

yt'i'n'l.'- tíf iht' tr,i/l,-.
I npt\iífrU\ hadth(

l>f i/ttf!liriNj(

fXptriifhC

o:>:,'>-:uK:r. ,*

.i>sa !:,;.; >•• : >\ui :/'<•

>!(•! íi'h\

:>, .*"c i 'r>'lOH,l

hisUmnc'ní Miih<r\ Si'htnil. iui! .</.><' ;'. /''t ".< ,ir^:i-i,ip: of
>n,j\ttr\ Stffttiio ( onia

ÍDUÍ

<iic Btitra M<''\!'.-:.

hangs/erészekénr kezdtem dolgozni, ahol miig voiu'is

l'ptni

hangszerismereret is oktatok a végzős hallgatóknak.

stiirtffi ivotk-ni^ //* //'f insrru»unr nhikír <i* :>H jrr

OiiáJló múhelyeniei 2()(Jt)-beii nv'iiotiam meg tivőrben.

of tlu- Szrclh-nyi htián

fihtíinn}ig tht- niHyunu-u! »],iK'i'.' tiujit^U'.iUOH. I
ticulty

(jiiliyc in (i\or. uhr'i' l <t!Íl u^ucli

sirtfiíi !n<iru>n!'ni httncLyí^f

ti' thc >ni/ícn!>. 1 opentd ?ny

own i('('ii:.\Ji(ip in (lyor in JOOO.

•)?

T,!Í:!>!<Í

HlKiia>i!KLs/rróK

BLASZAUER

Róbert

1172 Budapest. XIX. u. 32.
Telefon: 257 9407
Mobil: 06 20 313 0688

1')í) 1-Ix'ii I'ccscH

szülfiuin.

Iskoláimat

ISiul.ipt^icn

vf^c/icm i'l. iii i.s órcitsépizicm. N.íL;yon s/.crcnom raj
zolni, IcMcni, tani^iii. Aí iskolai tanulminyok HH-lkn 10
cvip ht-gfdülu-m.

Mindkét

nagyjpám

aN7t.iliis volr.

Tal.in minde/ck inspiráluk a r i j , hogy hegedűkc-s/itt^st
lanuljak.
l')82-bfn

kjpiani

mv^ .1 vonós-pcngciős hang.sztrész

scgcdlcvclcl- Mfsicrcm IcnuAvári I\-ti.-r vok. I íz évre rá
nifstcrvizs^ázldni. A/ évek során néíiátiy unulóiiak i.s
c'g)'tTigeuim az ütját. (Bcis/ Károly, C u m i n á r

lafiiis,

l,angi.-r Zoltán, stb.)
Jelenleg Budapesten

Rohrrt BLiíz^iurr {honi i>i J901 in Pirs, Hu}ig,ny)
dolyo/oni saját

műhelyemben.

hií jounir\')Httii i íYrtifiCiUc <r< fihjfcrr of ftnii^cfl

rrtriir//
ins-lruíurnt

Javítások, resiaiirálások mellen íolyaniatosan készítek új

,ti u'tll lis stringt'^ hi.itrmntn! f*li<ck-tri irith ,1 phriruni

hegedűt, hraisai. csellói. Néhány éve kezdtem el a

/V(S'J. ti'ii Viiiif 1,1 frr he h,u ohtiunftihis

barokk

,1 pupil of Piítr

hang.s/erek

építését

felsősorban

ganihákar).

rcpiuring niu^ii,}! iíhirmnrfih,

zolás, festés szcietetét a kötetlen laragással.

!i)is ,1.1 wt'H. Al pmruí

kész. ÍJ Illek.

lakkal

miisít'r's derytt: As

l't'fiit'^t'tiri hr conld h\irn vimh >no>rf/t,ln

F/eknel a hangszereknél tirvözheteni legjobban a raj
Hangszeieim legtöbb esetben öregített jmiiiit

in

he /ki.\ /oir/it m »iitk'f tio-

Af n'orky in fíní/iiprst, u! hií nivn

u'orhihop, hfsifici repiiiring ttnd tr.^tomi^ stringcd

ifisfrn-

inciilK hf /.) mahiug i'ioLts. ric/ini' iind ifi/os.

•'.,^rí-<..-.ü*.v
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DRASKÓCZY

Gábor

1027Bu(lapesl, Tölgyta u. 16.
Mobil: 06 ;^0 994 3332

I''^(i ,ui};u.s/iiis;il>.in s/ülficti Biidapcsicii fpy n \ o k f;yi:rnickfs ts.il.idb.in. ni.isodikkcnr
Hci;f(.iülni ;i lJrLÍjn\i l'jl /cneiskoláli.in laruili löbb,

(>oni Dl ii ftiinily of cighi

ihilíiiiii

- Hf hiis l'tt-ii Itivniiij^ to pLiy iht rinlin ,/Í SIU jánianxi
Pál Musir Sihool for tnoir tlhin trii Yf'ii'^-

mim líz cvit;.
l')'>i-bcn LfLiocgi/ik a r.iiic>ii..s Mihály (limiii/iiim

- hl !''')-{ IH' í_riifiu,iit(i Iriun Í/U- \!ii^ii)n^-'>iiisir u\!!on of
;/((• T,inrs/i'\ AJi/u/y Scr(i)iti,ir\' i inntnniV

cnck zi-ni- lago/aiJii
I')').j-]<)*)(, k(i/on

- //(• u'.is /'(int in Huf{,}pt\i in Angust. !'J^(> w> //'c ^tttnifi

taiuilik-vrii

a/ At.Li>[d (iak-ri.í

Sthool

- B,iur<ii J'-^'^J iiiii^ !^>'J(> ht-.•'f'íHI hii \tiin

o(iipprciiin-t-

Kii iu-1, Btii;si.luu/ Uiván rs lakatos 1 JN/K'I vf/rirsr

^l>if> i!l Acciii'íi i/iihihi 1 t(i.. niirlii ihf i^niiLiHír of hívAu

alaii tolii

Bog<cl^Íi!Z. iiilli I liszili

l'IMf)-^)"' Kjcy Barruibás rtu'íhcKc'hfn viola da panibákat kc.s/it

- Ili J'>'Wí~ht

I

nuuic i'ioLi fLigiiinlhh dl Bdriuilhi^ Riiiz'

U'iirkslurp

l'->)7-löl Hdlli'i BtTHc- mellett dolgozik, ahol a liegedü-

• hnnn

l^>y)~ oii />(• /hi< l',r)i U'orking witU Hfuce

ki-s/itcs (.-s rt'siaviralas icrcn jclcnios szakmai scgirscgci

fri>ni tvhoii) hr iiiriiir/,i>!

kap

thc f]t'ltiof

19^^í^-t<)l a Járdányi Pál Zcm:i,skola b a n g s / t r o / c

• Sifwr

Kiállíiasnk

!i)()()

l\i! Miisii

icsioring

í/>c nhtiiírntiit

)>i,il'ir of thf

Sthtu)!

Magvai Hcgodűkés/itö Kiáilitás, Rirgi Zi-nc-

I Iioigiiriiiii

akadcmid

Aiiíinií

\li>I A l'A <,AMHA

Magvar HLgcdükt.-s/in'í Kiálliias, Fs/itrgom
M a g y a r H c g c d ü k t - s / í i o Kariiarakiálliiás
nn.Li'i
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hf h.is i'ffii

- 2000

Lizirrgiif)!
- 2001

\'itili)i MiiL-ty\'

Mii.Ut Ai:l/li>ny

I !u)ig,irh)ii

Huiigíiihtn

l-\iu(>!fl(Hi.

\lnlA

V'/o/in A!,IÍY>-^ '

li\ i,AMBA
l\htltitiini.

L KU !:\
\'iiilni Miiki>\

FxhIhitioH VInl ÍS

Hnllo.

hrip in

Exhihitwiis

fll-i.HH'

21)01

iinporl.tiH prattssiniitil

rioliii )it,iL-i/!g iinil

/'Í9S

lárdíiiiyi

')'):

ilkíltíh

ijiiiinhi)

IlLULUrKL.SZITUK

Bernd

ETZLER

2132Göd,Kalmanu. 17.
Telelőn: 06 21330 885

Hangszcrésü

pályafurjsj

]')8(vb,in,

a Lis/i

ÍITCIK

/fncTinívi-s/cii Főiskdli \()n(')s míjlu'lvcWfii kr/iliuiött,
almi Körösi FtTcTu kr/i- .il.iii lifi;t'ckikfs/ít!.-M
I^SS-iol

l''12-ii; c mülii-lvlx'ii H-gcdkcni

Flsö vonoii

taiuih.

dtiluu/ou.

1*^18*1-1x11, Sáli líi7d úimutauÍNa alapján

ki's/íitiii-.

l'l*ll-iöl

rciitiaeluii

pári/^i

nndszciiM-n
viin('ikt-s/íiö

Hi.i nirtcr tjs iVi iiiiiriimnit

nuiktr hi'^tin in I'->S6 ni thr

u'iirLshop fiir <:tyingai !>isfnH>ic'nti of thc Liizi frn'iw

Mm/t

láiogaiia

Sicphanc

.'\tiírli)n\- u'har hf Iciuufd i'ioliii tniiking under llw suprr-

műhclvi.-i,

s/aktnai

visiiiH of Fftrih Kó'nisi. Fioi'i y'AS'<S' miíil F)\)2 />c' Wflikrd

ismtTflfinfk hövítcsf CL-ljáhól. l*)'lJl-lHn onállo muht-iyi

iii ll.'íi H'ork<hop tis ii jounit'yvuiii.

.ilapítoti G ö d ö n . 10'')3 c's l'lOö kö/öii több, mint egy

}fi yW/* lüiiirr tlh- guiÁtiuf

i'vti rölröcr Brazíliában, ahol a vonókészítcs niillcri a tcr

hii.s íYgiiLirly i'isittvl tln' hoiv }thihnig u'ork'shop of Slt'phuiif

iianiluikla alajios unulniájnn/ásjra is ithctösi^gi' míli.

hmiiii'htii

A/('iu

k->it>iv!t-dgi: I)} 1 ')')J />(• foiindiYÍl>r< orrti uorkshop in iiörl.

is ri-ndsí;cic-scji

uta/íJk

Brazíliába, a U-gj<ibb

He m.ulf

IJÍS fint

aj dt-^ji Sú/i. Siinr

in Piiris in ordcr lo iiioriisf

hoic^

!'J')! he

his p>off»'ionul

niinöst-gű taanvag beszerzése cellából. lW')7-[öl l')'J'')-ig

Bftn'ft)!

a hrü.ss/ili Maison Bemard műhelyben dolgozott, ahol

Hn/z/I. tf/>trf htsiilts Iwif inuking hf alui iutd thc opporüi-

f'ierre (JiiilLiunu- iránviiisa alatt Irantia vonókat dokvi-

nin to \!ud\ íhouroughly thc í'crniíndtmi)

niemáli

ESernard

hccn l),n'cllii!g rcguLirly te Hviizd crcr Mncc in ordcr to pro-

nuilielvlieii olvan kiváló mesterekkel d(^lgo/olI együii,

cntc IIH' hot ijudhty tm/cicood. hroin ]')'•>" iintil I')'f'J he

mini Rlaist- Irnniflin,

uvrhcd l/t A!,//.H'n Honiírds

rajzokkal, Icnyképckkel. A Maison

Hirk I öseher, Rotierl 1'ieri.e,

Hcr\'é Pingauli, valamint

Pierre < luilkuimf.

Fl^ler

!')'H ,j)id /'>V6 Aí" >/!(•/// nioir tlutn out' yCitr in
wood. He hds

worhdwp in 8nts.'>ch, u/ior
he

documcntcd

Bernd velja, hog\' a legmagasabb s/iinen íioiiosítsa meg

Frcnch hows u'/t/> dr,/ii'/ngf iind p/'otűgntp/if.

Aj Miiisoi/

a irantia vonokes/íies liagvoinányait

licnitírd < it'orkdu'p he icorkcd togcthcr w/th

Mag^aror^7ágon.

tindcr thc giiidir>/cc <d I'icnc

(i/alLiinnc

uicl^ inu-

Ehhez niunká|aval, s/akniai isnuTeiemek terjes/trsevel

slítiidit/g >/i</\tcn ,/\ H/.iise Fiuntclin, Dirk Löschcr, Rohcrt

és (aniilök nevelésével igyekszik huzzájariilni.

Picrcc. Harc Pingauit, ./.^ wcll,i> P/cnr CjuilLiuific. Bcnid

Tudását

jelenleg két tanítványával. Sziráki rjmással es Iványi

Etzlfr'í ,iini ii to ifiírodinr

l'eterrel osztja met;.

niiiki>i^ ni Hun<^ííry on thc hi^hest Ic/'cl. He sccks to co?/tiilnttc

thc tr./ditiof/y of l-iotch

hoir

ti) this .ú in wi/li his u'/nk, i>y diffitiing h/s profcs-

sioniil knoii'/cdgc ,ind hy tmintng

pupil<. C.tirrcntly he

íi'itrci his knoif/cdge w/th iico oj his pup/ls. /,/nii/s

Szinik/

iind Péter li'.iny/.
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r/r-

GuMlNÁR Tamás
1072Budapesl, Klauzál tér 14.
Teleton/Fax: 352 2912
Mobil: 06 20 399 4648

l')67-bc*n s/ülctctt

Dunaújvárosban.

Gvcrmfkkorától

fíorn in Du}iiiúji'dro< in / % " . Froru A;.> ihiUhooii Í>H he

hegedül. Zenei crdckJödéséí nag^'mértében hfíolyisolja

h,n htrn pUyin^ i/>t' nnint. His niu^iail ititt'n'st was in/lu-

njp'hiiyjj,

cnccd to íigrciit part hy íit< wiclc. níjítcr violin niakrr Frnó

Ciuminár

Ernő

hcgcdűkózito

mt-stcr,

akinek műhelyében sok-sok órát tölt g^crmckkorában-

(innuihir, in thc workshop of whoni he spcudt numy. matiy

Éreuségi u i i n

hflurs during

198(i-tól

Tudománvegv'fiemen

l'JS^-ig az Eörvös

hallgat fizikát

Lóránd

és matematikái.

his childhood.

Aftcr serondjvy

st/>(/(>/ /)(• síudií'd phyiii's iiud mitthcmatus

aí ihr Fnti'ös

Eközben érlelődik benne az az elhatározás, hog\' a

Lónifid

hcgcdűkészitési válassza hivatásának. Első mcsicrc nagy-

Dining í/'is unit- thc dnision u<n tnaturing in hii mind to

bátyia lesz..

rhoost' i'iolin-niijking

T ö b b budapesti műhclyhen dolgozik, végül Sáránszky

/'i'íonii' hi< firsi nhi<tt'r.

Pál tanirványaként tes/i le s/akvi/sgájái. Ezután önálló

llf u'iirkt/l in itit-ral Rudapat workslwpi. fl)hdly hf p,jssed

sodik, alapító tagja l'J'l^-ban a Passacaglia műhelynek.

his íptriii/i>t rxiJntitiíUion <;.( P.ilSárdnszky'spupil.

Külföldi tanulmányutak hatására 19'17-ben kilép, önálló

iliVít'd his oirn huMiif.s. in 7 9 ' ^ hf u'Uf jnundin^

műtermet nyit Budapesten a Klauzál téren.

(if thc PiisiiJi'iighii u'orkshop. híjlntHíed hy snnif study /ntir-

A hegedűké.szítés művészi vonulatát képviseli, stílusát a

>in's jhroiid he /rfi thf worhhop

17.-18. századi olasz, elsősorban crernonai

oirn stiidit) til

mesterek

Ihiirt-rsin- of Scicfurs from

grijwmar

KLIUZJÍI

19S6 untii

,i< hh proft'iMon. His uncU ii to

Then hf
mnnhrr

rn !*)*J^. and opened hh

Squ,ire in liudiipest.

határozzák meg. Stradivari, Guarneri kópiák mellett

Hf rfprf.\rnts thf artistif linf of violin-nuiking.

cgv'cni stílusjegy-eket felvonultaió hangszereket készít.

dncnninfd

Hangszerek restaurálásával foglalkozik.

Lrfnmncsf

hy ihf I^ih-18th

His stylc is

Ccntury Itaiitin, tthotr ,i//

nittstfis. Besides Str.idiViiri and C)H<ir>ifri copics

he niiikes instmmcnti
2001 - Sáránszky-dij

JWV.

fcaiunngpfrsonai

sty/r tniirhs.

He deah wiih restoring of imtrttnients.

2002 - Aranyérem (Budapesti Nemzetközi Guarneri
Kópiakészítö Verseny)

JOOI • Síininszky

,m;vd

2002 - Go/d Alfdití (Ifiirniatirnid!
A Sáránszky-díjai odaíiéltS háromiagii kuratórium tagja.

Cn,irneri Copy

M.ihing (jniifst t>f HudjpfslJ
Hf is nit'tnhfr of thf .^-nifn/hf> ,idriit>ry hthír// itw.irding
thf Siir.inízhy
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HliíiliDŰKÉSZlTÜK

GOLLOB Balázs
1042 Budapest,
Kassai u. 53.
Teleion: 370 3343
gollobviolintfiígollobviolín.hu

Golloh Balázs l')71-bcn v/ülctcn Bud<i(x\stcn.

fíti/ázs Golloh was honi in }9'^1 in

A gimnázium clvc^/tsc mán l*)H')'it'íl a Kaesz. Gyula Fa

Aficr fiuiíhing hii stranííijjy uhinit aiulirs in I9S9 he ^tuH-

ipari .S/akiskola kL-tcvfs kcpzcscn vonós hangszcrcszftci

icd stringí'il musical insfruwrnf

tanult. 1')')l-ben vizsgázott, mestere BcSsz Károly volt.

Kiicaz iiynLi Voíattonal Woo/iworhing School. He ^iJf^utit

l ' ) 0 l - 0 3 - i g a Magyar iparmiivcsziti Köiskoia hallgatója

f/l in 199}. Hii tniUícr inis Károly Bihz-

volt. A főiskolán .szcrzcii ismeretek és miüvészeti szem

He continued

lélet ma is meghatározó szerepet játszanak munkájában.

Applied Am for nvo yciirs hfíweni

l'>'>3-ió] l''''S-ig Sáránszky Pál hegediikészitö mester

h)iou'lcdge íind tl'f tirtisür iittitude dcquirfd

segédje volt, aki már 1 *)^)U óta sokat segített íjj hangsze

pLiy importtini paru in hii worki ioday.

rei elkészítésében. Két év alatt sok értékes hang.szert javí

l'rom

tott és restaurált a mester lelug>eleie alatt, emellett ott

Síi?-ánszk}''i ivorhhop.

hon kialakítón

lot iinee 1990 in ?níiking new musiciil imtrumems.

műhelyében ké.szítetle íJj hangszereit,

Budipesi.

nuiking jor tjvo years ai

his nufiies a) the f/ung^iiiiin

Collegf of

1991 dnd J99J.

at the college

/VVí to /VV/í Iv ivorked iSs un upprentur
His master hadulreudy

The

m Pál

helpedhim

</

Ihnler

főleg hegeelviket.

his itnhuctions

I*)*)S végen magyar állami ösztöndíjjal C r e m o n á b a uta

valuable musical nistrunienb

zott. Két évig volt hallgatója az I.P.].A.L.,L-nak (Cre-

i'iolins - /// ihe satne tiwe in hii wotkihop at honic.

mona líemzctközá kézműves és művészeti iskolája), ahol

At ihe endof

hegedükészítést tanult. Mestere Ciiorgio Seolari volt.

of a ichnbnhip

l')')7 óra Budapesten dolgozik. Modern építésű hangsze
iiesu nangszereken kívül barokk korabeli méretezéssel is

non yeari ai fP/ALL

erafis of Cretnona - la stndy litdin niaking. His master ihere

készít és átépít hegedűket, brássákat és

u'iif Giorgo ScoLtri.

esellókat.

és

Since 199^ he luu been working iti Budapest. Besides mod

játszanak.

ern mttsicat instrtimenti he makes and rebtiiUis baroqur vin-

IM'J.l óta rendszeresen vesz részt mag>'ar

íiní. t'ioLis and cellos. Hii musical itistruments arepLiyed hy

és külíóldi

niusicians htith in Hungary and ebeivhere in the world.

Hangszerein

Magyarországon

külföldön

egyaránt

kiállításokon,

versenyeken.

l')')7-ben a Magyar Hangszerész Szövet
ség által

rendezett

versenyen

brácsájával

díjat nyert.

hegedűkészítő
második

he repaired and renored many fuie
and niade new ones -

199^ he travelled!o
ofjhrd

- the intentational

He reguLirly participaíes in Hungárián

State. He ipent
school o/artí

and

and

intnnational

In 199^ he uvn .^ecotid prrze

U'ilh a viola at a conipetition
Hungárián

niuinly

('remona. Italy hy niea?h

b\ the Hungárián

fáin and compctitions.

and

Association

organiicd by the

oj Musical

histrument

Mahen.
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H EGYESI Béla
luingízrrhc>zilö

tutílcr

2112 Veresegyha?, Könyves Kál-nán uí 8.
Telelon/Fax. 06 28 387 512
Mobil: 06 30 952 6254
hegyesihangsz@treemail.hu
www.euíoinslrument.com/hungary'hegyes

ÁJrjIűnos iskoliban csellózni tanult, ^/imfonikus /enc-

He h'iinit'ri lo pLi\ íih' trllt) u'l'c'n hr u-ii< in i>ri»hny

karokban j.íts/i>ti. Kkkor kialakult nagytokú hanj;szcT-

}ic pLi\ed m symplmnu (in-ht'stras. Hi< loir for ttistrnnit'nts

.s/rrctcif vr/érflif a liaiigs/erkcszíics üriaiij. Hangszci-

hiid (inrlopcd at ti'at tnux- andgmded

kes7i'töi lamiiniáiiyaii 1')~'3 han kfzdti-Schncidcr lst-\'án

uuiii mitkni^. Ht síliftedhis studify ti< an instriinicin niiihcr

és

in I9^J. li'ilh >Híi\tir\ l<ntin Silinridcr ,jud kiihnán

CSLTÍ

Kálmán iiieMtTL-kncl. Szakniunkásviz<.pa után

SÍIKHII.

hnn towards inítritCwri.

Varga Mihály t-s Scninit-Uvt-is 1 ibor scgcdjckcni dolgo

Afícr Ihiviiií^ pii\\td ihi' fXiiniintUioii as 1/ skiltcd workfr. he

zón. lOS'^-bcn tiu'stcniz^gázoti Sáráns/ky I'ál inűhc-

u'orkcd

lyében. 1 'T'O óta önállóan digozik. Fvfk során több

St'nnnr/u-t'is. He p.iywd /'/.» niíiurr'i exattihuuion

országban iftt sztrt nfvrs iiu'ihciyckbcn a hangszer

Sdriinsztcy s irorkslutp ni / W.S. / / f has heen u'nrhin<^ iude-

készítés, restaurálás, javítás torelyaira. S/akinai lapa.szta-

pendently iinee ]9')(l hi the eoune aj the yeiirs. he iieqnirt'd

laiaii tanulóinak is igyekezett átadni. Főként Stradivari

ihe triek's und teeh}jiqiie\ of instntnient

cscllokíjpiákat,

und irpjír in remncned workshops in seirrul eountries. He

különíéle. eg\enfs és domború

hátú

fV< sin asyi'-tíiiit of Miluily

Vur^ii und

lihor
in Pá/

tnuking. rrsíoring

nap)högöket készített, 19')7-ben a

has uLú uhi'uys strired lo puss on hi\

Magyar Hangszeres? Szövetség által

profrsuonul experieine to his pupils.

rendezett hegedükészitök versenyén

He hu.\ niude niuinly Strudifun

csellójával harmadik helyt'/csi én el.

eopies, US welliH differeni

lelenleg hegedűk brácsák, cselltik,

und flut l'ueked doithle husses. In

nag>'b()gök lavításával, restaurálásá

Í99~.

val illetve csellók és nagybőgők

orgunized

készítésével loglalko/ik. Igény sze

ínsn-nment

rint eg>'edi tervezést és kópiák kivi

li'on the Ard prize larh his eello. At

telezését IS vállalja. Saját készítésű

présent. he deuis wnh repuiring und

s/esz és olaj lakkokat használ.

restoring cd violms. viidus. eellos und

sűrűbaeivd

ut ihe riolin niidm'
hy

the

erilo

eoniesi

Hnnguriun

Mukers' Assoeiution. he

dtndde husses, us íredus icish the muk'"ÍL "f eellos und douhle
Aerordin^

lo the demunds,

ueeepts tnrhridiiui

husses.
he uLo

design nvrk und

niuking of eopies. He itses uleoholie
und otl funiishes tnude hy hunself.
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HF.C.FntiKF.SZI It^K

HÉJJÁ
I'tiIIós

János

(IIIII^\zi'ri-'t'szilII

f.
1041 Budapest, Deák Ferenc u, 63.
Mobil: 06 30 987 3888

:

^

'

•

.

<

^

stringsís^mai lbox.hu

l*)')-í-bfn
Ferenc

kc/^Llum s/.akmni
Zcncnnivt-s/tii

tanuliniiiyaimji

Főiskola

a l.is/i

Hangszcrés/kcpző

iskolájában. Inaséveim első Itlt't Szej;c<Jcn, D a r ó c / : Pélcr
haiigsztrkószítönél

ttiltönem.

A/

idős

mcMcnöl

I siitrtt'A niy i>rt>ftssii»ul studics ai thc lustrunmit

M,ik'ing

igyekeztem a legtöbb s/akmai fortélyt ellesni.

Srhpol of thr liiz!

T a n u l ó i d ő m második felében Ciödóllőre kerültem, Rácz

>f>tnl tl.'e ftrst hiilf of niy ytuirf of lipfirfuthfslnp

Barnabás liangszerkcszíiő mester tTUihelyébe, ahol a/ lij

u'itf) imtrumem-maker

nagybőgők készítése mellett a hangszerek restaurálását is

ily iinjuiir

elsajáiíihattam.

ta:

1')9b nyarán szereztem segédlevelei.

ht iht' urnnti thilf of my yciirs of iipprentitrsf'ip

l')')S-ban alapítotlani meg saját mcíhelyeniei. Szakmai

Cödöllö.

tudásom gyarapítása céljából megfordultam több ma

Bijnitibiis Riicz. u'firrf. hcstfic'> iniiktng iinr ffouhlf ihis^rs 1

gyarországi és küllóldi mtihelyben.

coulfi tilifl íiquin- ÍÍW ski/f of restoring instrunicnfs lis nrll.

lóllehei a „Rácz-miihelyben" lökém nag\'bőgőkkel fog

bting yíirroundeif hv >o miiny fj'ic

lalkoztam, de saját hang.szereim kóziitt vannak csellók és

hl tlh- Mtmmtr nf 19^6 i ohdiint'd wy jounifiHiiii 's crrtifi-

hegedtük is.

cdtc in rf'ts u'orks/wp, in w/'tr/' I síiif work todtty.

Hangszeres tanulmánvaimból
nagybőgők

közölt

találom

lakadóan

a csellók és

meg hivatásom

értelmet.

Ftnnc

Aoififniy

of Musw in l99-i. 1
in Szi'ged,

Pricr Dijn'hzi. I sirirce/ w stt'alth-

nuisi nf thr prnft.ssioiiti! triiks frotn tlw ofii niiU-

10 the U'orkűwp of mthlcr

I í\imf ío

nisiniiiwnt

nuihtr

insirumfna.

In 199S I ftiundt'd niy own tvorkűiop. In order ío intreiisc
my Professional knowiedgr 1 wfnt to srimt/

it'orkJwps

in

Meggyőződésem, hogy nagyon fontos a hangszerkészítő

}íun^iiry and ilhrotld.

és zenész szoros eg>üttmijködé.se, a kív/vetlen kontaktus.

Allfwugh I inainly worktd xvitli douhlc basif-^ in ihr "Rdcz

.Számos európai é.s tengerentúli

u'orkffiop'.

muzsikustól

kaptam

my own iitstrummts

megtisztelő visszajelzést az általam készített hangszerek

and

kel kapcsolatban.

Dtír !o my instrinnnit

includc hotii violoticelios

rw/ins.
inaking \iudifi l find the sense of my

profession among fiolonceílos and douhle hasses. Aíy roni'iríion

is thai the ifose coopcration.

t/v dirert

amtail

hetiveen insfrumeiit maker and miisician is irry

nnportant.

l rt'irii'rdcompliinentaf-)'

Huropean

fecdhack fiom amntless

and Oterseas musicians as to thc instri/rnrnts ii'/iii/i

űrre

made h\ me.
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•-/r'

HiLD R. Dániel
1195 Budapesl. Nagysándor Jozset u. 37.
Telelotr 281 4323
Mobil: 06 30 267 2131
h.daníelíg'canoemaiLccm

Biida-

He tras honi in Budipeít ni 19~-f. Hi^ faiht-r is^oUsniitl)-

pfsteii. Apja örvös-, cdcs-

. lus niiither lextile rfiton-r. from A(.< very cirly ihiMhoori

anvja

lextil

(Dl he has htrn fonfí of niusic. Bt'stfie; his ffiifnc arid ioii^

Kicsi

kdrjtól

I'^74-bcn szüleifit

rL-staiir,iior.
kfdvcii

a

itu/iirs <in prnnan

school ieirl he leérned to play the eello,

/cnct. Enek-7fnc'i álltalános

theii he pafiidned

iskolai latmlmányai mdlcit

Seeoiidivy Sehool. fnmt

csellózni

lanul,

histruwoit

Kodály

/.olián

Kónisiskoiáhan

majd

.i

from /oit.n} KoííJi; Hungárián

Chorm

l'')9b on he u\!f ,7 itudenl of the

ALíkitig Sihool of the Li<;! Férem Ameiemy of

Magyar

Miiiic.

He pur^uefi

hl} prjr:n\7Í

<tu(iie> icith

cn-i tsc-

ALiruM'Jri firít, íruh Lüó! k'o>i\,i Uier. He^aduatcd

Idszhj
from

t;i7Ík. ]*)')(i-i(íl a Lis?t lert-ni. Zcnt-művcszc-ii Föi.skoU

the sir inged-phteked seaton in 1998. Mahohn

Hangs/t-rcs/, Iskolájának hallpat(')ia. Gyakorlaii tanul

(tngliind)

mányai! ciöhli

He participaied in ihe tsztergom exhtbiiion dnd emitesl in

Lajosnál
vcpez.

Maroivári

folytatja.
Hlsó

l'''W-ban

hangszt-réni-k

Lás/Jonal,

majd

Kónya

vonós-pengotős szakon
e"lkés/ítt.scben

Malcoltn

Combcs (Anglia.) voli st-gíi.scgerc-. Részi vfii az 1'>')b. c*s
a 2000. cvi c-s zi ergo mi kiállításon cs versenven. Ma már
a sajái

mühelvchen

kcfszíi és javít. \}\

egyaránt készíti szesz- és ülaj lakkal.
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hangszereit

íviJi űf gretií help m vuikitig hi> fvst

Coinhes
nistrumeut.

199(} tíiid JOOO. Todj] he- nuikes ,ind repairs instrutnents
1)1 his own u'orkshop. He ni.ikes hts neiv insirumenis ti^iní^
huth uleoholic and oil iarni>h.

HEGFlH'Kr.SZlTOK

HOLLÓ

Bence

1061 Budapest, Liszt Ferenc ter 10,
Teleion: 351 2670
hallo.bence@axeleiO.hu

- Born in Budiipfst ni J'J'^J

- ]')72-bcn s/ükrctt B u d a p o t c n
- l'^)93-han végtzic cl a Liszi Ft-rc-iK

Zcntiiiűvcs/cti

' hl /VV^í he jhtiJjfrí tl>f hi^trument

Aítiknig School of the

Főiskola Han{;s/.erészkcpző Iskohijái kiriinő t-rttlmcny-

liszt Fcrcni Aculefny of Mtisic with exrellcut rcfults ami

nvcl, a Mag;y'ar Hangszerei? Szövftsé}; dís/oklcvclcvcl

u'ith ii í/lpíonta of thf Htoij^uritin Ahtuoi/
i\ !,íivrs'

- lOO^-hi-n a/ Accord Kft-nél ilolgo/ik
- I W i - b c n S.iránszki Pál műhelycbfn

st^éá

- i')9'S^19% M O B ös/iondiiaskcm a cremonai iPIAI.I.
„Amonio StradJvan ' nemzcikö/i hegcdükcszitö iskola
diplomáját szerzi meg

Aisociittion

' in /W-y he uwked

- 1^)95-1996

as a ^raui holAer nf íhe MÖB

- l'>')7-ben önállósul

"Anionio

- 2000 augus/iusán'il az lH8Ü-ban Pil.it Pal áJial alapí

M.ih'ng ofCrnnon.t

hegcdűkészitö szakosztályának vezeKijc
Kiállítások:
- 1'''^^'3

„Nemcssányi Sámuel" Nemzetközi Hegcdükészítö Kiállítás

Inttniationii!

School

workshopi

- In / y y / ' f ítíirírd hi.\ ou/i husin fii
• iinci' Auguit 2000 he íuis hecn Uading the
worhhop.

IHTII

leitder of the vtolin

section of the Hun^iiriíin Aímiial

- 199"^

II. Magvar Hegedűkészítő Kiállítás

- 1993

- l')n(>

]|I. Magvar Hcgedükészítö Kiállítás

e\-S,ir,hhzki

founded b\ Pál PiLit in ÍH80

- sitiif Nov. 2001 he fuu

Fxhihitions:
"Síimuel Nftnemhiyi"
ofViolin

hiitntnient

!nierHiitionitl

Lxhihition

Miihing

- I99i

ht Hungiiriiin h'xhihiiion of Violiu

S. Concorso Internazionalc di Liuteria

- 1995

2nd HungitriiOi Fxhihirion oj Violin

„Anionio Síradivari

- )996

Jrd Hungiiri/in Exhihition

- 199"

H. Coniono Internuzionale

Miiking
Making

of Violin A luking

"The \ 'iolin ívith the Best Sound"

Mag\'ar Hegedűkészitö Kiállítás Ks/.tcrgom

nuhing

Ahikcn' As.'-.

„A legjobb hai^gú hegedíi" díja

„Sáránszki-díj

of \ in/in

J/'/ALL

- 7 9 9 6 - ' - ' / ' ( • tt'firlcai i>i (.nrnoiui

I. Magyar HegedükészítŐ Kiállítás

- 2000

(/lungithtin

Conttmrtce) he (Anaifttd the diploma of tf>r
Striidit'dri

- 1994

- p)')7

at l\il SárámzJii 'Í

U'orkshíip

Síholiirship

- 2001 novcniber óta a Magyar Hangszerész Szövetség

iit Aci'urd Ltd.

- in J 995 hv tvorked lU »í jourfieynuín

- l')M(i-')7 crcmonai műhelyekben dolgozik

t ó n , voli Sáránszki-fiiűhclyt vezeti.

Itistrunufit

autírd

di Liuteria

"Antónia

Strudii'ari"
- 2000

ífungarian

t'xhihition

Esztergom "Sáránszki

of Violin Making

in

award"
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KEMÉNY

Zsombor

hiiDpztrífsiiiurtitiD,

imstrrlifí^t'fiií-hí-izito

1087 Budapest, Luther u. 1/c.
Teletori: 314 3526
Mobil: 06 30 241 9589
jotinboyf.g'axelero.hu

l^)V)3 óta logldlkozik vonó.shjnE;szc-re-k készitéiicvel, res-

//(' Af/.v htri! (Iciüiiig u'ith tlic iHiikiitg ,tnr{ rrstoriHg of

íjuiilisdvjl. A s/aknia alapjjii a Lis/i l i i c n c Zineművc-

iiringffi

s/fii l-őiskojj 1 lanp/.ereszképzo Iskolijdhan

ihf profrssitiit ut thf Imtiunitul

sjjiu'ioiia

iii^nuint'ins uiuf

I'f^lx

Ht- •ití]ui>f<i the hiiifi of
Makitig Sihool of the Lií^.t

d . ill. Szcnulvci.s/ l'ihor úiniuutásJ millcti.

Feróit' Atiint'ff/y of AJtis/i'. iintít'i tlu- ^^iiiÁiiht' of

Az iskola clvccrzése uiJti Si.^ninulwi.is Fihor nuíhclycbfii

Szt'uiciva<z juii.

g)'arapíi<)iij clmóleii és g)akorbii isnicreicii, ahol késöhh

AfuT finiihing

műhi'l\^'L"/frö lett.

pnitiiíiil

2001 lamiárjáiól önálló icvt-kciíVMigci lolyiai hudapcsii

he Líícr heciinn- works/wp leiuin:

nuihclvt*bcn. Szakterülete: minŐNé^i vtinós liaiij^s/tTek

Froni fií)/ií,i}y 2()(il ori hr hiis htrii omying

kópiáinak készítése, de e mellett tiant;s/erreMaurálás>al, és

pfiiilttíi

vonojavítással is t<.>|;lalki)/.ik.

iialities: tthiking lOpirs of ifiiiilir\^ \iniigcd iiistruitifiii^.

Ha/.ai és nern/etkn/i versenvek, kiállítások rendszeres

btiidei this hl' lí/w; dr.ds ivith nntrumfnt

reíiorin^ tiiid hotv

résztvevőié. Fontosnak tart|a a/ utánpótlás nevelést, remi

npiiiy U'ork. Hr is ,7 nguLjrp,i>tn'ipiiiit

ni coutc^K iiiidexhi-

szeresen togkdkoziat tanírványokat műhelyében. Az ő

hilions in Hungiuy iiiid iihw,id. He lOihidrrs it iiiiporuiiit

irányítása alatt sajáiíiotia el I'arkas Csongor és Makai

10 íiiihi thc yisinggi'iii'yiiiionf, he irguLírly emp/oyes iippirn-

Ceri;ö a szakma alapjait.

rit'o iti /'/> iftiihihíip.

Lcgfőbh célja, s/akmai isnicreicinck bővítése mellett, az

tiiijunrd tht' hiisn fif thf proffnioit

íjjonnan cpitcii hangszerek népszerűsítése, és a magyar

hiis inam go.d i\. heudes n/Urging his pr/iftssional

hegedükészítés régmúlt hírnevének tclélesziésc.

rdgt'. 10 popiíLvize

thii ^^rlmol lie iiiariiM'/i his ihe-mriicil iUiA

Iciioicirdgr iit Tihor Srinfiu/ívcif' ivi/rkJwp,

rrhor

on his tude-

ihiivity iH lus imrhshop i>i Budiptwt. Firld of ^pc-

Lsniigor F,irí',is ,fnd (icrgő
uiider his

bnt

Ahikiii

guuLvur.
hncifl-

thr iieivly bitilt instru>ntnts. and u> ir-

i'stíihlish {/'(• fíinif of HiifigíiriiVi violiti niiiking.
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HHCFinÍKFs/írÖK

KÖRÖSI

Ferenc

1056 Budapest, Váci u. 73.
Telefon: 318 7305

S/ük'U*u

l'-JSd-ban

Budapesten.

niinyaii

Dy^-bcn

ke/di

S/akiskohi

liangszerés/

a

Hangszeréi?

Kaes/

C.iyula

t)s/lályáhaii,

tanulFaipari

osztalylönöke

He n'ili horn in Bueíiipfít in 1956. He Ingiiii hi.^ imtnitnrrii mak-cra iíiidies in 19^5 ,11 llw /nsíruinrnt

ni,iker>'

í/,i.\s of the k'ih'sz Cytihi Vooiíii/ni?/ Wiioíiuurlcing Sr/iooL

Semmelweis 1 ibor.

l'i\ fnnn-nhíiii'f

(ivakorlaii kcpzcscben mesieie l.akato\ lerem:, a Zene-

His niaster in l/.>f pmrtioi/

akadcfmia Vmióshangszer |avító Mi'íhe!vének vezetője.

Ifitder fíj l/if

Mesterével - aki Frirsz növendék - máig is jó kapcsob-

Aüuleniy of Musir. He still luis a good nnitat t tviili hi^ nun-

loi rart.

ti'r - u'ho /f a hrinz

Mestervizsgája uián - töhh, kisebb-nag^-ohb küHöldi

AfitT hii hííi^ttr's exitminiuion

megs/akjlássál

iihroiid-

1993-ig dolgozik a Zeneakadémián, az

Oltani mijhelv megszijncséig.
illetve segéddel

uork^hop

ma

melyben

is dolgozik.

tiiiinin^

pf ítringtti

nuis FfrefU' Lukiitos,
initnontiih

of thf

pupil.
- wil/t ii frw

inícrrupíiom

iif u'orkcfiut ihe Acudeniy of Aíusir u>itil tlu- cloi-

ing-fiotvn oj íhe Atíifh'my'i

F.zt köveioeij nyitotta meg saját miíhelyét,
egy-egy tanulóval

Wiis Tihor Snnnu'lu'fi\.<.

workihop in

íl)ereiifier he opened his own winkshop.

1993.
icffne he /> uill

wnrkitig trilfj one pupil lUid <7 joitrfwy niiin. Durifig

ihe

Az akadémiai évek alatt készült S hrátsája; l')03 utáii

luadt'wii' yfiirs he nujdt 5 rioli/s; iifirr 1993 he ipecializ.ed

egvre inkább a gordonkákra szakosodik. tMasz modellek

more and more in riolofieellos. He nhiires his

alapján kes/íti hangszereit, de kidolgozásukban igyekszik

('iised 0)1 Itiilitvt

a mesterétől lanult magyar hagyományokra épiilö stílust

strires tn tonihine fhe style bined on thr Huuguriiin

örvözni saját ízlésével.

lions that he letirnt fioni hi< niíjster with his own liííie.

Fanírvánvai: htzier Bernd (az akadémiai évek alatt, nap

His pnpi/s iire: Bernd Rizler (during the neademie years.

jainkban vttnókészítö fiicster, vonói megvásárolhatóak

tfldtiy he n ,i niaster in haw niiihing iind his hou-i iire ai'tiil-

K. F. műhelyéhen). Német László (az

idde iii the worhshop of F.K. >:

l*»')/2(KMI-es

nuideh. however,

tanévben „i\z Ev Fanulója")

Uszló

2000. augusztus S-én a Magyar Hangszerész Szövetség

sehoListie yeiir)

„Eziistkoszoriis Mester" eíminel tünteti ki.

On Aiigusr 5, 2000

Német

(.,Pupil

Silver

ni iheir finishing

of the Ye.ir' of the

t/v Hnngüriivi

AisoeiíUion tiiiunded hini the titel

inslrtoneníí

ímtrunient

he

triuli-

1999/2000

Mtikers

"Miuter Crafis)na>i with

Dipíoniií".

^^

AN(;S71- RXlt iHf I Vfck MAt .YARí >RS7JM K ) N

r/i

2800 Tatabanya, II. Dózsákért u. 367
Teleion/Fax: 06 34 337 400 • Mot^f: 06 20 418 2309
www.euroirstrument.com

Kóny.i Lajo.s

l'^d^'-iöl onállo l<isiparos. Elcinic

lafjrjgjxikkjl

t-s népi han£;s7crkcs2i[css(.l

lujii

logljlki>70tt.

I 07S-]^1S() kö/iiti kc/clrtt vonü!>hang.szLrckk(.l fuyLilkd/ni.
10,S''-hfii

„Kiv.ilo

mirnisc-gcTi'

„Kézműves' okkvcift

kjpott

üklL\cli:[,

l')S')lic"n

a Ivisipjrosok

Drs/aj^Ds

S/öveiségctol. l')«,S-ban II. diui n \ c n j KC^NSUMtX
hanf;szfrkJáJln.Í5.jn. hJ^>()-bi.ii „Knaln kisiparos" kitüntctcs
jrjnv

foko/JiJi

kapta.

icvekenységc-n" f/ust

1')')^ btti

.,2"S eves

kisipari

g\'üiűi cs oklc-NcIci. l'l^J'í-ben a

huL|j[ifMÍ BNV n a Kt-/mLi\ts Kamara II. clíjái kapta,
l''''(v|iaii a/ „F./üsikiis/orus imsicT , 2t)l)()-licn a/ „Aranvkoszorus

tiifstct tinict

adomanyo/ia

Hangs/crc's/ S/ö\Ttscg Konva Lajosnak.

a

Mat^ar

]')')S.')C)-'F es

ói-kbi^ii a „Ki.'zmijvt\s ri-mekck" kiállításokon különdíjakai
kapoii

niunkáicri.

licgfilükó/ítök'

l'í'J"" ben

a

biiJapisii

kiállításún I. liijai kapun

..Magyar

hcgfdűjcvn.

''Í.S ban ,j'\janykt-2' IPO.S/. Kc^/nnivx-s szakmai díja'
kapott. 20(IU-bc-n az Lsítirgonii ..Nemzetközi hangszcrkiillítá.sun

1. díjat kapott csellójáén.

Mimkáit igen igényesen épíii. Olaj es szeszlakk.il egvaráiu
dolgozik. Saját személves modelljei mellett a régi olasz
mesterek lormái után dolgozik. Minden hangizere
melle igazolá.st tCenifiLaiot) állít ki.
2()(>0-ben jelem ftieg eg\ tiag^'iormátiimii könyv a Konya tsaladr(')l. \ I a könvT a/ ola^zorszátíi
Nemzetközi

Köiiyvíeszii válón

Pármában a legjobb

küllöldi

könyvért járó aranyérmet nyert.
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/ i \ N < . s / l KNU Hl-nhK .\lA(,V\Ki >KS/MA ) \

Liijoi Kon\,i hai htm
miig he dalt

ÍUH^ŰU

nmr / % ' ! Aí ll'r IH';^IH-

u'ill' jolk icocH icínnig ,i>if{ in.ikui^^ of jnik

ninsic rihlniintíjly

Brmrt-ii

!^)~;^ ,iiifi l'-hHl) /),• ysarttd to

lUiiki' sirin^i'fi nhlruiHfH!\. hi l'-ÁS^ ht rtvt'uríi shi' (lif>lo)Hit
"f'iif Lxtrl/i'ii! (^ii,ili!\". in i^>H'-) thf "(.nifi\>iiíiu\
l/'f i\',tii<i>iiíl ()r{^,iNi::ji!i<i)i nj Aríi.i,/fi\. In
prizt' ii! iSv immontiil
ftrfivtrl

íxluhinon

l)if<h»!it"of

of K(.)\'!<UME\.

ti'f <^(iliLu íL'^t't of íhi lii^utuunti

íhr Jful

/9IS'ÍSÍ /JC H'HH

In !'•)'•>() he

"Exirllt'/n Ani^jn',

iii

/M'/5 ,; \ilrfy riji<^ ,uul<i fliploni.j "For J S \ttfr< uf iirtisiin lU'tiriti'". Aí
tht' BiifLifus! hitini.iínijhil

F.jir ni !':>^.>^ l'c nxfivaí

rhc C/ii/tf/itfis' ( 7'iJ>n/'fi: hi /'VV6 thi- Hun^^iiniin
Mtihi'n'AssDtiiitioH

the 2n((priz^^ nj

MIIMÜI/

/ihmnnrnf

^-iíHtitl Iiijiis Kofi\'<j tlu tnle "Mthitr

inifisin.in

H'ith .)>i/ri> Dipliiiti,!". ,111(1 thiil iif "M,!>Ur iJdfl^nLin

nill'

Diploma"

rxhihition,

m JOOO. hi /'^>*í. h>'>6 and l'>'r

"M,/<!(•>pfi-tr'i iif H,tiidin\ifr

'hr itíiivaí

.n thc

tlw ^ptriiilpri^n for his u'iuh.

hl !'^'>^^if thr fxhsl'tiion "Ilunií^iiniiii \ tol/)! Mitím
iiiiiírd

"ni Bttdaptst lit

tlii' Isi pnzt- for hi.\ i'inlnt. In 1^>':/S Iw nnnrd

piofessioniil i/ii'<ird "Colficn HiHiil
Cnifttnrus

(orponition^.

E\hihiíi)i}t'

of th<- Hmi^driitii

thr lhi>idtir,ifi
AxuittiHion of

lii J()(>() ,/i thr "Intnniitiiinal

iii FsziiT^oni hr irirhrd

l>isiri4ninil

thr 1-í pri'f jt>y his trlln. His

u'oiks ííit- tíiíiilf U'ith nimh dtni.indnii^ tan: Hi HH"Í hoth
ahvholh

(iultlni

i'iiniisi'. Bcsidis his oivn pirwii.il

tnodch he

oil,nid
icoih

íieeoidiii^ 10 the fon/is oj thr ,ineieni /tidiíin f/iiisteiy He issites
,1 i'ertifiiiiíe

lo eiieh c/ hi\ insinoneiirs.

hi

2tHH) ,r hoiiL- of Lu'^e foit>i,il icis puhlished
tdnnit thc knn\,t f.iJiiily. Thi\ hook iron ihe
\^old inediil. the ht Pri^e for the he\l ftnei^n
hooh itt the "lnte>n,!tit»iitl Hoah
heyfíftit"in

l'.irniii. Jtaly.

^^

^r

HFAlKnUKKS/.nOk

ifj.

KÓNYA

Lajos

8000 Székesfehérvár, Fó u. 2,
Mobil; 06 20 465 6184

l'^J2 óta érdeklődöm i hangs/t-rkcs/íit-s iram. A/.ói.i

/ liíur hcni intnntaí

lolvjm.irosan kiSzítfm hanp/cTt-imci o siktrfsfn vct-

Fi'tT \ifirt\ I i'on.iítUiily iniikr inyirui>ifnt> iittti I piiiiiri-

ícm reszt különböző kiJÍlíiásDkon. ]'^''8-lian

vt'j;f/ifm

piitcfi ni (iifjí-frnt cxhibitiom

wifh

cl a han^sztTkés/íiő iskolái, majd liáRirti c-vii; mt-i; t-drs-

^ríi/íuiUifl froni the Imtnnnoit

Miihcrs' School. ,jn^ iificr

apám műhelyében dol^o/iam, ahul suk hav/os tapas/ia-

ihtií, ! luu'f breu uvrkin^

laioi \/crc7ifm. 2()Ul-iől önálló vallalkozókém Székes-

yriiry Hrtr I have iicqutíintt'ii A lot oj itM-ful experii-iUf'. In

tchcrv'áron nviioitani meg múhclvcniei, ahol jelenleg is

JífOl.

dolpo/om. .\í új hangszerek épíiése mellen javirással.

(•mpiiiyed nuiker. wlwre I itm uill irorkinj^. In itddiíion to

in iiiuritnicm

»i,ikiiig iiiicr

<HiCi'<>. />i I9':^S, 1

in >ny jiiíhcr's workshop for thwc

I tipcneri luy worl's/wp in Szc'ivsfchr'iiurr iis <i selj-

restaurálással is toglalkozom. A

niiik'ing nav

családi hagA'ományoknak megfe

irpíiir anfi rfstor'tn^ líf well. Airortiing in

lelően mindig belső sablonra épí

thf fjtuily

tem hangs/ereimei, meri szerin

inslrtinifnís

tem ez adja a legpontosabb vége

hí'/irti' ihií Iciiiü to t/ir must pririu- wnrl'.

redményt.

kiválasz

Wlwn íhotisiny^ thc irtiod. I ti/kt' its ifUitl-

tásánál tig^'elembe veszem annak

ity iinri ,ígr intő it>nsi//fr,ition. irhirh is

minőségél, korát, mel)' szükséges

nríCSSíiiy for thf nuiking of high quitlity'

a jó minőségű hangszerek készíté-

iiisiruinrni'i.

séhe/. \ i általam készíteti hang

infnt\ i.\ oil-i'ttrfits-heA. Inii it h,ippcns to

szerek

ntc to ;/.w íihoholic

A faanvag

többsége oLijlakkal

van

instruftít'Hi.<. I Aful

with

{riifiitions, ! ij/tf^iy: )n,ike >ny
ou un /nuAi' piitít'rn. for I

1 hr nii/jdrit]' of niy insíruvarnish

\n,idf

hy

lakkozva, de elsőlordul, hogy sa-

niysrlf. (jrounrting i> co/oitr/t'ff or yelhic,

jái készítésii szeszlakJkot haszná

on U'hich iilu'tiys a Ltyer of Aíirkt'r colour

lok. Az alapozás színtelen vagv

is ttpplierl u'itl'oiit lOt'tring thc flfsigns of

sárga,

í/>f icoofi. W'tthoui exccpíion. tilí of >ny

amire

mimlig

sötétebb

/99J.

színű réreg kerül anélkül, hog)'

instriinirnit

a ia rajzolatát eltakarna. Hangsze

Catifiüílf.

iirc

dicompiinifd

hv

it

reim mellé kvetel nélkül kísérő
levelet (cenilkat) adok.
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LAKATOS

A N t . S / l K M l i H H Vl-K M A Í . V A R O R S Z - M J O N

László

1121 Budapest, Zugligeti üt 36.
Telefon: 200 4108
Mobil: 06 30 279 1197

Szjbjdkiii (ju^oszl.ivia) s/ülcttcm l^62-ht-n, cg}' ztné-

/ u'iK huni in SztihaHka iSuhoiidU

vcl,

,7*,/ il)ilflof (I fivuily (ít'iilnig irith fniatc undhiindicriifi.

kc/művessc{;f;el

ft>t;lalkoz.ó csdJád t:;\'ermekel\t'ni.

Yougo.iLa'iu) in 1962.
I

A Zfnc cs i lunj;.s7CTc:-k kiizött nőttem fel cs ez döniö

grcw up in thc niidst nf niu>ic ,intíiihtru}titni.\.

módon nieghai.iro/i.i cleipályámai. A hang^zcreszcihcz

influfnccd

különböző próbálkozások után tértem vissza. A tiircszcit

imtrunu-nt

fenyő illata először Dudás Lajos mester mi'ihelvében

síiwn pific firu aipíirciifí^ >ne uí masier Lajos DufLis' work-

ejtett

a hangizerépíiés első,

shop. I h'iinit'd fani him iht first. wfak steps of nistrumeni

rogyadozó lépéseit. A világol járva műbclyekei láiogai-

ffiid-in^. Ofi niy jotinnys ahmad I risitni ihf ivorkslwpa

tam, és lopva-lesvc tanultam, ügy sajnálatos történelmi

ami hartifd h\ cloíe andurm

esemény szele Magyarországra hozott, ahol ma is élek.

rcgrrnahle hinorwal cvcnt took me to Hun^aiy.

Először az Atcord Music KJt.-bcn dolgoztam, csodálatos

siill liir. Al fir^t. l uvrkt'dat

emberek

Diidsi of uonderful

rabul.

l ő l e tanultam

között, majd

önállóan

Semmelweis

lihor

diuí tJ'if hiU

)ny nurrr i>i <i <^t\isivf u\i\'- I rftunicd
makiit^ ,ifter Hifferem atítnipí.

ohiervation.

tu thc

The urnt of

1 he wind of a

the ArtordMusic

ívdere I

Ltd., in t/ir

people, tlwn ttidependt-nti\

ai

íilxír

műhelyében. Mivel mindig több dolog érdekelt, nem

Snntiifht'fis"

nevezném magam hegedüépitönek, inkább hangszer

al tinngs, I úitinoi rali niyscff a finiin inakrr. j aw ratfitr

építő vagyok. Erdekeinek az új kihívások,

an instru»u-ni niakn: 1 a»i mtertsíed iti iwif rhallt'u^cs. }

s/eretem

workshop. As 1 uws aiways iiitcirsted in sever-

leideríteni a járatlan utakat. A hegedt'ik, brácsák, külön

ani fond of fxploting unnatrlrdpaths.

leges gitárok mellett készítek es javítok vonókat is.

f/is and yprcia/ ^taiitrs 1 makc and rrpair fmws as ufll. I ani

Nagyon érdekel a barokk zene és a korabeli hangszerek.

vcty inicirsted in bannfur inusir andperiod

Építek, javítok, tanulok és tanítok nap nap után, mun

niakf, rcpair, learn and trarlt day ,ififr day, lpartirtpate

káimmal kiállításokon veszek részt. Szabadidőmben íjá

rxliihitions

szok és keresem azt a hangot amely után mindannyian

arrliay and look for ihe sound wt- all lon^ for.

vágyunk.
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Besidcs t'iodns. rioinsTri4}ncnis. I
tn

witft niy works. In tny spare tinic } prartirr

HKGEDUKÉSZITÓK

MAROSVÁRI

László

iir,niykoszorúf luvigy^-t'rkyyziíö e's jiivitó

mater

1044 Budapest, Gárdonyi G. u. 19.
Teleton: 233 3425
www.instrurTien1.hu/marosvari

I')4'). tiovimbcr 2'i-én sTülftfit. (iyfrnifkki)r.i oia von-

He uiif honi ou Novt'tnhfv 2-i. !')-)'). Hr />>}< becn íinract'

7<mik a hangszerek, [ó h.illá.sa ó kivik'i rájz.dlási kcszségc*

cd h\ ihr iuslrunu-utí finDi íris childhood i»i. In I9S-I l'C

tiiár ibkoljs korában mcgmiJt.itkc)/ott. I'^^h-li.m keitütt

madc hh first imtrunicut

házasságából

oj Im'iiti Bi]L7z.\ ívcrr of hcíp. As j mull oj lu> high quiifj-

eredően

került

s/oro.s

küiiisoiaiba

a

on his rucH. in ívhicli ihe lulvices

hegedűvel - zenész családba nősiih - majd hamarosan a/

ty u'ork hr nrrirt'd

elváNalt apróbli munkákból kiteljesedő hobbivá váh a

Exhihiíion

hegedüjavíiás.

Hud-ttpcst. and on ihe Niiiioual

I')84-ben

önánóan

elkészítetio

első

thc (.rafísmatt s Diplonuj on the 2nd

oj the Nuí/mm/

Drhrecrn

ségére. A K I O S Z II. Budapesti Kiállításán kézműves

Fo/ít>u'i?ig ifidividnalpreparaiitin

oklevelet, az 1986 és l')H7-ben Debrecenben megren

er's exainination

dezett

u'ork in Fehruary

kapott.

lOOl

kiemelkedő

Kézmiíves

Icbruárjában
elméleti

Kiállításon

emléklapot

szakmunkás vi/sgát

szakdolgozattal,

ma|d

leii,
ez

év

/V,S'6 iind

Crafrsmen's Exhibnion

hangszerét, melyben Bakizs Isrván tanácsai voltak segít

Országos

in

OrgíVtiz-iftion of Artis,í>7s in
IW

ohtained iutieafiiily

J99},

diploma

hii inasler'í rertifjeate ío the niaster'a

examintítions committe chaired by Pál Sáránszhy

vizsga bizottság előtt

and Exhihition

mester

fheúretical

then in Aíay of thai \ear he

of the fíitdapen International

megszerezte

rerüfirafe.

he pa^sed the slcill work-

wirh an outitatiding

májusában a Sáránszky I'ál eliiókleiévcl vezeteti tnestersikeresen

,j memória!

in

hutrunient

Makerí'

1 he jttry
('ontest

in 199.^ (fualified his viola as eaiegoiy u'in-

levelét. Az l'l'^í.Vban rendezett Budapesti Nemzetközi

ner and exprrsscd its mo^nilion

/i\' í^iviní^ hirn the (iolden

Hangszerkészítő Verseny és Kiállítás zsűrije kategória-

Diploma for Masier Crafiimen.

The insrrunient was pur-

győztesnek minősítette brácsáját, melyet aranykoszorús

ehiL^ed hy the 1 iszt Ferenc Mmic Acadeniy of thai tinic. In

mesterlevéllel ismert el. A hangszert megvásárolta a Liszt

Annust 1996, in connection with the exhihition

Ferenc Zeneművészeti I őiskola. l'Tlő augusztusában az

in Esztergom. his work n'as awarded with <i memória! pia-

Esztergomban rendezett kiállítás kapcsán eredményes

qnetíe for successfnl appreniice training

tanuló oktatásért emlékplakcttel jutalmazták munkáját.

meml?er of tf'e Clhimher exhihirion and conícst organized

Az l')'l^-ben

kiállítás és verseny

in 199''. In most of the cases i)is activtty consists oj making

Többnyire önálló modellekből áll a

unique modeh, huí he makes modern roptes .í( well. He

zsűritagja

volt.

rendezett

kamara

készítői tevékenysége, de modern kópiákat is készít.

makes his i'arnishes. inLiid-work

Önálkían készíti lakkjait, berakásai:, valamennyi tar

on Ilii own.

tozékot. A brácsákat

organizcd

He tvas a jiiry

and all of the acccssories

a muzsikus testielépítését es

annak elképzelését figyelembe véve - egyedileg ter\'ezi.
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r/:

MEZEI

János

2120Dunakes?!, Violái), 2.
Telefon: 06 27 346 753
mezei.janos'g'treemail,hu

A szakmát

1')"'"' óta u n u l o m .

Hit j

Zcncakadcmia

hfgedLÍkc.s7Íiő műhclvchoii kívdödöii, nu-sicrein akkor

!n thf i'idli)! nuik'in^ work-^hnl' of i/>r Ani^fniv

is, mnsT is Lakaros H i n n i . l''""''-bcn iriri^m K- a s/ak-

})i\< ítutstt-r ,1! thf tnne u;t> dhd <!iU /> Frrcftt l dkiitOi. 1

munka.svizi.qai, l')8'í-hi-n a n u s u n i z s g á i .

jhh^tfl thf ^.L'illttl u'orÁ'cr'i <x,/r/iiiií7/itifi ni 19^^). tín- ni.ti-

M u n k a h f l v e m tz id(S alaii m m valto/oii. Meg a mcsiLT-

ftr\ (/fí^rrr tXiiniifhifiini

vizsgám évélicn kim-vivit-k a vonDsnuihi-K vczt'töjt'vc, ó

A/y ii'iiikmí;^ f^Luf

f/ A megbízatás a műlicly iiugs/ünttusi-ig

<-iirl\' ii.\ ni thc \riir of niv iiiiti!t-r\ t'XtUnindlinH I u\7f

l')'^3-ig

of Musu\

/;/ /V.S'5.

hiis >iot clhui^t'/i r/unii^

íhis t'nne. Ai

tartoti.

iippoiníff/ /fiífJri iif thf strin^fil ictnk'^hop. ttiid íius as\i^u-

\iáslcl Jv aJjti .sikerült saját míihflycmci nicgteremtc-

nit'iil Li^tctJ tintil llit liijniiLíiioii i)f lii, ií'/»i:\/'(>/> ni

nt-m, MÓ\i iii d o l g u / o m .

í)unn^

VÍUIDS

li.ings/trrkft kt-s/ítc-k rs

ont ydír ,niii,i luilf 1 Mutttiitd

!')9\

ni iXiifni'^ niy furii

javítok, hcgfdütöl a Ixigöig, idfértvf is kit-nic-lvc a gam-

u'orhyhop. -inü' ihtu I hiivr httn irorknií^ l't'n: I HUILYdiirl

bakai cs cgvch historikus hangs/crckci, imilátiókat is.

irfi.in

TiTinés/cTcscn vonnjavitásokat

nii'lueíing und ahovf iilh^amhth

is vállaJok. Eddig k-g-

^Irni^fii iiKlrtinii n!\. fnnii ricliih
ÍÍIIA

tf (iiiitl'lf /jds.wf,

otlur historiail

nntru-

g\'.ikrabban az ün. gt-ncráljaviiásokra kaptam megbí/ási

nioiis iiiifiii>u!,llii»h iis U'ill. <>jtourst-1lUCffii />oif írjutn

cs tcrnu-s/ficsfii örülni.'k, ha az lij hangsziTck iránt is

H'ork iis H'fU. Ihilil

iioii' ni iiicsí oj íhr tiíM\ I

novcki'Jnc az igényA k n i i f k s/eHcmcbi'n várom

<'>(li)\ for ihf si>
H

* \

< AJifl •

oiHtd^ruttii!

irp.iiiw itUíi (if tiiinsf l winihl

a ti.sztcit crdeklödök jc-lcni-

th' Ihippy ijihr

kezesét.

nioriisf
too.
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rtreivfíl

dtiiuDiiiivotilií

/(>>- iifii'

iii^niiififnis.

HliCiLlH^ K É S Z Í T Ő K

István

MOLNÁR

htgttiiikt>ztíc>

7623 Pecs, Szabadságul 31,
Teleton: 06 72 328 797
Mobil: 06 30 969 7744

Kcvcm Molnár

István,

l')73 han szük-ttcni

Alap- cs kö/t-pfokii tjnulniányaimai

szülóvárdsomhan

vc^L'/tcni, majd a/ i.Tfttst'5;it kovftöin
Liszi

Fcreni. Zcncmiivcs/t-ti

Pécseit.

Höiskola

líuJapt'sicn a
Hangszcrkcpzö

My Hií/nt' /A hnuín Alo/fuh; I WiU horn in /Ws in }9Z\
lompltttfi

)n\ pvinuvy

avd iccondary ítudies in nty Utifirr

toivii, íhen .ificr ifu- sccotuLity íihool-lciWing c.\4U>iin,üio>i }
hi'Cíi)Hf ti stiitioit of íhf hiítrmnnit

Iskolájának voltam hcillt;.uója. Civakorlatl JsmL-icu'inin

Iiszi htuní

az AcLi>rd Mu^ii. Kit. rTuihc-ivc-bc-n s/rrc/tfm, mcMercim

pr,iaiüil

Bopschüt?

>}i\ in,i\ttr> urrr IsíViin Bo^sthülz,

István,

[uharos

László, Lakatos

László.

/

Aúidtiny

knmvlrdgf

ojMusic

Makni^

School of thf

in Biid,jpt\i.

iti thf Aüdnl

Musii

Itittpáredniy
Kft.

Wiirks/io/'.

Liszló juihiroi,

iiiszló

Nemessányi Las/lo, Judith Moscr rs Holló Bcntc voltak.

liikiUiis,

l'>')'í ijvas/áiol IVcscr: dolgozom, sajái mühelvemlH ii.

Hulló. Sniir fpiiH^^ !')9y l ihiír /><<'/ n'urki>t\^ itt íny otcn

Vonós

u'iiricshop in Pecs. I ain rn^u^rd in iht' rcjhiirin^ and ynak-

és

kés/iiésévol

pcnpoiös

hanpszcrfk

toglalkozom.

niegrfndelcSim

Munkám

javításával
során

illctvf

igycks/ini

egyéni igcnycir kiclégítini, a karhan

LJfz/ó

;\V;//<-.vv/';)'/, luiliíh

Dii^ (>l.\tri)i^rd jndplitrkt'd
isf\' thf individuiil

ntjuirrnit'ilí

)N,iin!tn,intr

lalom. Jó kapcsolatom vati a Pccsi Szimfonikus / c n c k a i

good i'oní.íit.i ii'itli ihf

művés/fivi'l. a Pccsi I ud»)mányfgyctcm Miivés/.fii Kjr,

Oirlifucr.

a \íiivés/fii

Siii'nc(-i, tlv iCiicficra iind.\tudcnts

a [lécsi, t-s .1 rneg^'t-i

Btnic

i>i.i!rn»)i-ni.<. I endcii'ouf

tartási jtlligií javítási munkákat n n i d liatáridóvrl vál

S/akktV/épiskola,

und

AÍOMT

of niy ilicnts.

to siil-

! uccept

itp,iir work with ,} 4wit dríiirry tinir. 1 hiivf
ifif Aríi\fi,'

(trtisis of thc Pccy

Dfpiirinit'nt

Syniphonn'

of /'ÍVI / hiivtr-iity of
oftiu- Ariinic

Stconditty

zeneiskolák tanáraival, niivendékcivel. A |a\itás niellett

School and of tl>c }ni4dc schoolí of Pi'rs and of liu- ('ounty.

han^szerkés/ítéssfl is loglalkozoin, lólih inagvart)rs/ági

In addilion to rcpair tt'ork, i aho niakr i>i<lrninfiit<. 1 par-

kiállításon is rés/t vettem, tóhUek kózóti az

ticipatcd in scfctit! rxliihititni'. ni Hun^aty

budapesti,

cs a 2l.)(Jü es esztergomi

l')*)7-es

kiállításokon.

othcr) at tlu- t:\hibitioiis

in Budapfft

ií.\ irclL anionig

in )W^

Fontosnak tartotii a gvemiekek zenei, és hangszeres

Fszttr^o>n in 2000. I conudrr t/w fniaical and

képzését, m i n d e n

tal trainin^ of l/w ihddrt-n i.í iinportant.

tanulrihangszer

javításánál

a Icg-

itnd in
inurunifn-

l hf nwít i ni por

toniosabb szemponl számomra, hogy a növendékek a

tant aipt'íl for nif ir/'tn npairing^ farit pupiIs

kczdctekuHl kittanö állapotú hangszereketi játszhassanak.

is l})at tlif piipih Ilin p/ay on in.<rrn)nfnt\ in an cwic/ltni

A hangszerek javítása es készítése mellett hangszerek,

slitte fjvni !Íh' trry htpnnin'^

hangszeralkatrészek kereskedelmével is foglalkozom.

and imliuintut
imtruniínts

niakin^.

and instrunttiil

insirunn nt

on. In addilion to ttpaii
I aho dcal wiih

nork

ihe trade of

spart paris.

41

J y ANCSZFK.Mlim 1 VIK MACVAK* >KS/.V ,< >N

NAGY

András

3525 Miskolc, Csermely u 38.
Teleton: 06 30 228 4585

Nap'

András

l')7-)-bfn

N/ülctctt

Miskiilcnn,

/rnés/.

Anfhiis Nagi' UM hom inl')^-i

m Miskok (fhuigiiry} intő a

LsaLidban. F.dfsap|a növendt-kckeni, ("ii t-vfs kc>rjli<in

niusiciiV) jiDHily. He sUJrteri tii fiLiy tlv violifi iH <v pupil o( hi>

ke/dftt

fic^fdiilni.

jiitlurat thf íigc of/iir. He grttdiuite^ at Bartók BrL Sc/wo/ of

Bjrtók

Rcki 7fnfműv(^s/fti

l')93-han ércitségizcn

j

rniskoki

S/akkö/épiskoláhan

tanulmányait j Liszt Ferenc Zeneművés/eti

t-s

Főiskola

Aítíiiiiil An iíi 1993. Folbii'ing sfcondciry H'hnol. he attendt-d
lhzt

htrcnc Aiiuirmy of Miisic. nui/onng in nuikitig muúcul

Hangs2cré<.7képz6 Iskolájában folyraru, Harsányi Isrv'án

insmorinit'i: whar />!< íutor uuh íitrári Harsam'! 1" l'^95 Iv

^'akorlati

qiiidiuJtt'd froiti l.iszr f-t-rffic Aúldcrny of Mmii

vezetésével.

I''')S-ben

szakvizsgázoii

és

and ti'its

felvételi nyert a O e n i o n a i Nemzetközi HegedükészHÖ-

adtuitlrd

képző Iskolába (I.IM.A.I..1 .). O e m o n a i

(.jrnio'iíi (l.l'.I.A.1.1 .\. Durittg ins seudifi in ('ronniui

tanulmányai

lo ilu- lintTHiuiorud School of Violiti ALikin^ of
Iv

aljii eKajáliioita a modern olasz hegedükészílés módsze

ac(futred thc iiHidtrn Italuin metlwdi of nuikin^ viulim iind

reit, megismerkedett a mai olasz begedükészítök liatal

got íHtjiiiiiiital u'idj tíif youug gnifviition

generációjával. A klasszikus cremonai stílus mellett nagy

rnaktTs. He !i\is affected hy tiv cLusic Cretnonf^e- stylt; and alsó

haiási gyakoroltak rá az ]92()-as, .^0-as évek milánói

hy the srylf of nuLUerf of MiLtniSf Stfwol in tije 1920 .>
' and

iskolájának

1930\ - (j. Ornari aiidh'. Garindvríi werr most influcnlial.

mesterei, elsősorban

(_i. O r n a l i

és F.

of Italian i'iolin

Ganmbcrti.

hl l')'J^ Iv took pan ni thr Vtlntn Maknig C.ontest, dinrted

19^^7-ben részi vett a Mag\'ar Hangszerész Szövetség

hy Hungárián Mustod Insminirni Makas ' Organisaiion m

által rendezeti Hegedijkészíiök Versenyén, Budapesten,

Budttpfsi, u'hrre lús i'iotin Wiis pLiCt'd third.

ahol hegedűjével harmadik helyezést én el.

Froin I99S he is ti'prking in his workshop m Miskoh: His aiin

I*)OS-iól miskoUi műhelyében dolgozik.

Célkitűzése

and avihition LS (O niakf pasonal tnmiral instriunnits adjust-

egyénre szabott hangszerek készíié.se, a zenészek különle

fd to musiitam special nced^. lltmakes

ges igénvei szerint. Hegedűket, brácsákat, csellókat készít

los for order. niainly in MiLinesf stylt- and iising

megrendelésre, cremonai, milánói és saját

and Mtfiinesc and ou'n modt'L. too. His musical instrumcnts

modellek

alapján, főleg milán(')i stílusban, lágyabb vímalvezeicssel,

arc preparál

kizárólag

nierely hy high-íjuality

magasszintű

kézimunkával,

hagyományos

hy using traditional

violim. vioLis iind cel-

nialrriaL and

(.mnonfse
methods,

handiraft.

anyagok és eljárások alkalmazásával,

His fiiture pfüns are to estahlnh and tnaintain

lövőbeli terveihez tartozik a nemzetközi szakmai kapcso-

Professional reLttions. to partiiipate in nattonal and

latiariás, a hazai és kiihöldi kiállításokon, versenyeken

tiDiial Professional eontests and exhibitions ,tnd to irouiid

való részvétel, a magvar hegedűkészítés régi rangjának,

International recognition of Hungárián violin making, as tcell

nemzetközi elismertségének lijrateremtése.

íis to renratc its earlier prominent status in Hungaiy.
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intematiorml
intema-

H h G t D U K E S Z I TOK

NEMESSANYI

László

hangszerkészítő

1021 Budapest, Labanc u. 39/b.
Telefon: 275 9006
Mobil: 06 20 393 1017
riemessanyi@axeleí0.hu

Családunk

regi hcgcdűkcs/íiri

kiniíli.i.

Nfmc.ssányi

Therr is u irtuiitton of violiti nuiking in m/r f.mii/y.

Sániucl (1837-1881) rokormrn vuli, Ncriicssáiiyi l.örini.:

Nenit'ssányi

{18'Hi-l')C>8) a n a ^ ' j p j n i

Nef>ifss,i}ivi (1896-1968),

több

qinthan^ohisii

Ncmcssányi

Láv/ló

hőgőkti, Lsellókat épíieii,

uuis i>iy rcLitii'f.

(tcd hnHt rilofiIII iviis horn in

kés/íieti.

lumagam,

cfilos iDui coniiiihíi\Sts. Líiszló Nonesuinyi

l')V)'lifn

s/ülciit-m.

l')77-7')-ig

/959, I wiis li'iimitig thispruffsnon
hiU'c ^fl)ie iht' f.\d»i

iTiüht-lyembcn dolgozom. Tevékenységi

körök:

l ihini

tny^riinHfathcr

bogői

tanultam a szakmát. 1083-ban mestervi/sgá/tam.
Saját

(183"-1SH!)

S,iwutl

fi-om 19

to lO"*). I

ío he j >fi,is!('t of violiunuiking

i)i

1983.

bfgedű. briisa, cselló, bőgő ké.szíics, javítás, restaurálás,

1 tvork in niy own wnrksiwp. hly activity: 1 nuike, rvpair,

értékoítés.

restorc and it'li violins, rioliis, (c'/Ios ivid spfcrii/Iy (ontrirbiissfs hfcousf 1 >n ti/so a contrahms pLiyer.
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P É I ERI Károly

3529 Miskolc. Közepsze' i. ^0
Teleton 06 46 431 0^7

A hcgcdűkcszítö S7.ikmav,il 10S3-iól fogblkozik.

He Ihis ht-fit Ulti' thc f<;,i*f<íion of iiolin

l-lsö niesicre R;ilá7s Isrván volt. Lf|<in<i, l*!'^'^-!'!! J/

I9S3.

olis/ors/..igi cri'monában, a Nemzetközi Ht-gcdűkcszíiő

Hí^ fint ma<ter ii\i; Isn.jn

Iskolában tolytatta tanulmányait, ahol a kgriiagasablt

continuefi ha sruduí J: Í>'V I>Ut-rnatiúnal Scíuwl of Violin

vcgzcttscgLl adó mester diplomái szer/cil.

Makin^ in Crcnionu. huh.

u here he ohuiined tlw nhiater

Mestere V, Bissolotti, akt S. Accordo Siradivariait tartja

riiploma giiing ihe hí^he^í

íuulificiinon

karban. A lakkozást S. Conia cs M. Ncgroniiól laniilta,

iin inaster u as \, tíiísoiot::. u >'o ttiaintatm the Stnitiiviiri^

mindhárom o k i a i u hangs/errestaurálásra is. A Lremtmai

iif S. AdtDfid. Heletirnetithe

tartózkodás alatt egy kétéves vonókészítő iskolát is

M. Nfpvm.

végzett, ahol G. Lueehi cs H. Slviero volt j niesitre.

>r<i<iii!igiíí ueil. I-iuring ht.' !.\i] ;>i (^remona he dlio pa^seeí

KJasszikus és modern oUsz-cremonai .stilust alkalniazv.i

<i tu'fi yeur\' h(m < miiktng sihool. uhere hi> mditers werr (/.

épii hegediji, brácsái, csellót. A lóbb éviizede száradó

LiteJ'j a>u{ E. Slitem. He butlds iioltns. viobs, írllo:^ iis/ng

válogatott faanyagait régi itáliai mesterek által alkalma

tlx' íl,is\ualaud

zott, a mesterétől „eilc.scit ' akusztikus móds/er szermi

rs the <eletted icood nuiterials drying for ^evend det.idei tn

válogatja ki haiigs/ereihe/. lakkja a régi re».epiek alkal

h;, iihirn>uent> dccording to the acouinc methi>d< med hy

mazása köveikeziél)en iraiis/parens es rugalmas.

the tiiuieiit halian

Az lO'^^Í.Va.s I. Builapesii Nemzetközi Hegediíkiállításün

fi-oif! hi.i nia<ter Ay a repült of the appUeatton oj'tf.ie aiuient

és versenveii J/ Olasz Hegeihikészítö .Szövetség díját

recipéi hn laniish /.. trampiirent and eLutie.

nyerte hegedűjével, mint a leg|obh olasz siílusií hangszer.

Ofi the hl Bud.ipe^t hiiernaiionai

2U0l>-ben rendezett E.sztergomi Nemzetközi versenyen

(^'oitle<i in J'J'JJ he non the pnze

hegedíj kategóriában harmadik helyezeti lett. 1 langszerei

Aííikers A\\oei,ition witii lui i ii>/in, ,/.. the he>í instmmeiit

a világ számos országába elkerültek: (.)la.szország, japán,

in Itiilitin sty'le. ()n tin' Intenijtioniil

Usa, Németország. „Ha hegedűje hangja éteri, a marki

Hiztergom, organizrdin

ja biztosan Péteri."

B.ÍLIZJ

Then. from !9S9fln.

i.jrijishni^froni

he

S. Lmiut ,inA

iill three of thi'»i t.iu^ht hun

m^iruDiini

niűde'u Iiiil:.ni-Cremonese sryle. He rhaoi-

'n,iitery ihat he ">tedlthily uiijuired"

Violin Exhihhton
of the It,ilhiii

tind
Violin

( onipetttton i>t

2000(^e u.!.^pLieed hdin

the rio-

lin íiileginy. hlis instruinenis we iold in ni.iny eonntnes of
ihe u'orld: Italy. Uiptin. L'SA.
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ttuikins;^ ^iinr

Ciernun\

HEtiEDDKESZnOK

/

/<ví.< horn

in

L),ilLis.

ícxiis, ii (i)y und iuit j'Liif
H'hfic thf s,i>uliindíky

Ramóna W E N I^WORTH

nnrl

for inilfs íill tftoiind. A \n',ir
Lilcr

H'c

»ii>i'i-ti

\X'iul)i)!^toit Siiiir.

1077 Budapest, Rozsa 11.33.

I

lo
prír

up iiroioid the SciUtle iirrn,

Teleion: 342 7694
iola.rw@lreemail.hu

u'/'rrr

ih,' íihinuLiiiiY

uf

iiiUnrc ixi<!< in nuiny fonih:
ihr

Oi'iiiJi.

>nounti!Íns,

p,irk>, piiif ntY< .nid niuili
min.

Duriug »iy ihiliíhofld

dniu'ing

,tnd

Ihindir.ifts

l.^dlashjn születtem, ott niflci; a levegő és i.sak a lapos

war

homoklöjd

Ai l/h- iigt' oj ninc I hi'pin

raljlko7Ík

a? et;t;el. O n n a n

fölmentünk

fiiy fttvoriír

p,/s/í!fnt:

Washington államba, olt mát mozgalmasabb a táj: az

pLiying l/h- violni. Il urnt u<iil>

óceán, hegyek, ictiyőták cs sok cső. Gverckkommban a

l slillhilicrtd

raj/ulás és a kézművesség a kedvene ijtiioliésem vult.

made sevcral clow Hungiiritin frirnds. tchoni wilh f>iin/>

Kilencéves koromban kezdtem hegedülni. ()lyan könv-

)iost,ílgh], yfuih<' iihiiut thrir hunir 1 .dwiiys thiiu<^li! of ris-

nven ment. hogy a/ egyelem után meg mindig hitlem,

iting Htnigiiry juit (iiirt: wlntr IlOidd

hogy zenés/ les/ek. Közben volt egy j() pár magyar

t'>- ,/fid ,1 H'ftndtrltd cui^-iiii-. A fin- rrd/rgr I htid u ^trong

ismerősöm, barátom. Sokszor meséltek az otlh(.)nról,

di'sirr tt> ffc tuívpc.

ahol létezik A/ istent barack és ,i csodálatos konvha.

ii<t)i\ iínirsc, I íirrívcd ni Budaptst.

Mindig gondoltam, majd eg\'.s/er eljiiiok Magyarország

ífi l/iKT tíiid l l'ficic il frír ictnrh. Pnhiipi /

ra. Az egyetem után niár vágytam Európába

tidtrmuir

menni.

ÍHÍI>

e.isy. tiun iifii-y lolltgc

I icoiild l>f il inuMChíii. Aloiig llif iciiy I luul

finddcliciousptíiih-

In Oitidnr of /•?'?-?, /ly wuy of </ »iusi1 coidd (xlrittdy aiuu!
H'ÍIÍ

drawii tv

or ,i r/iufigc of lift'ít\'lc\ l'Ui on oitvpartiCuLír d,iy

]'>''3. okié)berében cgv zenei utoti keresztül megérkez

.\hi>idiiig líí thf tiíiDi stop. ! U'U> <ntru'l>chntd (>y a wvn-

tem Budapestre. Már tudtam

dt'i'ful fffling.

számolni háromig, es

rlifii / Intír

I uuis •^tiiying. Ilhlt iiiis w/un

megismertem egv pár szol. I alán egy kalandra vagy egy

>n]' lift' hrgiin iti Btidiipt-^^l. Snur ll>f tinir 1 hiirr

nagy változásra vágytam, és egyszer, ahogy áJlrani a vil-

thf Liyzi /t-rrnr

lamosmegálléibaii,

JiH)(). 1 íjDi currently workrng ni tivo pLuTs: the Niitiíui.il

rám talált

Tudtam, hog\' maradok.

egv nagyon

]')')7-ben

jó ér/es.

(elvettek a 1 iszt

hilhiutiiofiii-

/W/>nir,/! Instiuimiit

Oirl'istr.r.

M.iL-ing Sihool tn

togt'lhfr wilh Finui

Fereni. /.enemiivészeti Kgyetemre, és amióta betejeziem

the ('oifHis iHitrinnni!

20Ü0-ben, azóta dolgo/t>m, mint hangszerész. jelenleg

dtgrffs of initrun/tnt

kél

insTtunifnts upini rajucst u)id forpuriiculur

hel)en

Zenekarnál

tlolgozom,
Körösi

a Nemzeti

Fereiin-el

Filharmonikus

egviilt, és a C!orjius

niy ii'oii- l l'tliti'c

und upuir

jinishrd

Kdrii^i. und

shop. ! dtul ui/h uíl

und l>fiir n-pun- uvrh, und ! niukr
on'ussions. For

in ifuuíit^'. und ihercforc prioritizc

u

Hanqszcrkereskedésben. .\ lő inunkám a hangszerek és

I(K)^i) H'orh ifjiDl und fim inoir. in pn-punttion

vonók apróbb-nag>'obb javítása. Készítem is szoktam

I li'orh on cndittuncc of conunnution

megrendelésre, l o m o s n a k taiiom a nninka minőségét,

likr niy nork iind ilunts i/.i urll. tl>tnfo>r ti is iniporl,inl

ezért próbálok

t/l,// I iddigf thcw K cl!und niuintutn u stroiig worhiiig rclu-

l()()"n-on dolgozni, és mindent

meg

undu

for ihis.

r/ru> mind. I

teszek, hogy éles koncentráló képességgel es tiszta látás

tionship.Í! IS ulso iniportuni ihul I uni (onsluntly

sal legyek a műhelyben. Szeretem mind a munkáim, és

ing, ulicuys niovlng 10 u inotr profrssiontd Ifnl.

A/ emberekéi is. Ezért fontos, hogy jól szolgáljam őket,

ull. ilw inoii iniportuni fiir nir utr >ny rr/unon.^ wiih frii'ndi

es lolvainaios leg\'en a kapcsolat és M együttmtáködés.

und collrugiit'f. 1 hi'/ii'i'r in tftr snaYs of dfrt'lopnifiil

Amit meg lomosnak tartok, hogy állandóan

u.spirf 10 idlgood íhings in /ifi; Iniili on tinnig und roihiuni

fejlődjek.

dcrrlopHnl ui/oir
wich

De ami a legfontosabb nekem, a szakmai és baráti kap

lí'Litions i('it/> pe-op/f\ iritli frinids. I inliiVf l loií/ roniin-

csolataim. Most azt hiszem, maradok a szakmában és

itf to tforh ui u niiílrr und npuircr, und pluy niusii on f/'f

mellette hegedillök. A régi magyar barátaim

sidf. My fortncr Hunguriun f)ii-nd< lirr tlsrwhi-tr non; und

élnek, en pedig in maradok.

máshol

niy liff gots int /un;

45

V AM ,N/1 RMl.1 IFI VTK MAI.,^ AKOR>/.Ac..l)\

.//-

RACZ Barna
Fourwood Ktt
2100Gödoi: 39-^ e- S Í : :
Teleton/Fax:06 26 4'3 333
Mobil, 06 20 94^00^6
barnabassS"re''i '_

l')83-lian s/tTf/tcm mc-stcrlevelei Tfiiif.svjri Péier

/ obuiiKfá »n ^f^incaif

mt'NtcTfm iránvitásával.

the gutiuviu't 0' »>.•", '»;..•..V / V . v

Scgédkéiu e ^ ' évig Mcnich Amlrás niűhelyehfii

AJ .Í "-'i/>•>;.-, »;.;>; j ' \ j ; j' nert: uorkni^

dolgDziam, majd 1*1S'T cs !')')! közön cg)' ncmci-

Menich:

országi iiuihelyben gyarapíioiiam szjkmai tiidáso-

and 199] J :ti:r(j;(á

m.ii. In hauiroziam el, hogy a későbbiekben
nagyhőgök ós csellók rcsiauriJásávaJ és készí
léiével lógok foglalkozni.

uorkifop

TnKfsurt.
in András

for oKé- •.f.if. u'fn beiuetu
»»;> pnUf.hio'jai knouledgf

U!:i' :*Y ^enoriKc aKa »i.ik:>ig of double

!9S9
ni ,i
buisn

iind ífiws Lllfr OK.

!<i 199} 1 toundíd »n otcn workfhop
:'i Gonouó uhich

Gödöllőn, ami ŰZ azóia clielt
j

during the 12

',{'.i*"-- ''.i-' he^ome nut of í/ir inoít

hazai vonósműhellyc váll. Ezen

:niprirr,i'i: imnged

idő alán öi laniiló s/erzeti irá-

Hunkár;.

nyíiásommal segédlevelet.

in 1983 unfler

(itrtfuiK I. orkj''('p ír u ..V rfrf r/'ví / dei'idtd to deal

1'''M-ben sajái műhel>'t >iJapíutitani
11 évhen az egyik legjelentősebb

o*'fn^teríhtp

Durtng

workshops i>i
thi> tinic

/;ir

pttPiJ ohSiUned líwir jtninnytnini s
,r-n;ti.\i't' undcr >n\ guidnia'.

A műhelyemben restaurált és kcszíleii

hangszereken

nam osak hazai

vezető zenekarok muzsikusai játsza
nak, hanem európai és lenge
rentúli művészek is.

T'.'c' :n.':ni>nc-'ii.' rfstoird and niadc in
w) uorkshop arc usednot onl\ hy niu<iiian< otUading Hungariiin

but alsó b\ artists jroni Europc
and

40

í>nhfitr,ii.

oirnfas.

HEGELHKKSZiróK

RAcz Pál
lutnpzerkéizitö

Paganini Music vonós hangszer üzlel
1073 Budapest. Erzsébet krt. 32.
Telefon: 321 4994

^^aniiriMt/^,
C
1 ^

..-••

Rjtz

lt'jtjjllí-11

l*ál 2Ü0U-bcn i i y i i o u . i ü / l f i t ^ i , .^mi^ .^(J ev p r o -

I\i!

RiiiZ opt'Ht'/i l'i^ ihop in 2000.

H'hicI} U\ÍÍ precaied

l>\'

icNS/ionili}. 7cncszi c i 20 ó - hant;s7frés7Í tapasztalatok

.^0 )'(Ví?f of txpi'r/('HiY

(.iöztck meg. A k t í v muzsikuskéni t ö b b évet t ö l t n l l n v u -

VCiirs of cxpf'iii'iur

i;.ii<iii, indr a TO-i-s cvc-kiől. K ö z b f t i szorgaJmasűJi láro-

inusiriiíii

hf hits <pfnt sevfral yotn in the Wfst us furly ,is

^atta a h f ^ f d ű k é s / í t o

sitiif

"Oy In tht' mfivitunr

mLÍhclvckci, ahol alkalma

volt

l/if

tis ,/ profcs>ion,il

ÍIS iiii imtrumtiit

fiiuutitVi

,iii(l

niiilcer. Ai un <ictivt'

hf reguUrly

risital

l/v

bővíli-iii alapismciciL-it, fUajátítaiii k ü l ö i i b ö z ö szakmai

lin

lo^áiokat. A lu-riu-t nv'flv ludása lchctő.sc}iL-i iLiL-nitcii a

t-fdiírging his hii.ut hnowlcdy^c itnd <iafuirifig

luvious

f;a7tlai; s/akirndalum

fiiituil

of ihf

tamilmányozására. A

iivoltvanas

}niiking

workslmps,

ic/icrr

triilcs iifid terhfiiíjNii.

20

vio-

he had ihr opporiunity

Tht' knoir/cd^t'

oj

profff(jcrniirn

t-vfk f l f j é i i Becsben dolgozik, ahol barátságot köt cg\

Lin^Uiigt' mddc Ilim possihlr tn study thr ricli sprcudizcd

lit-

angol

eritlurt'.

ichnr

he

vtolin makcr, dif

all-

liLgcdiíkcszítővcl,

mi^ivcitst-gt-,

akinfk

elhivatottsága

sokoldaki

bck-táplálja

a

szakmai
mesterség

hi thc eurly rightics hr worktdin

fornu'd a friendship

iciih ,vi hn^lish

Viitniii

szeretetét, a hangszerek iránti lelkesedését. Kttől kezdve

round profcísioiiid

a világ bármely

a

tiíltichmf'nt

tfl íhc hiindirtufi

hengszerkés/íiö mijhelvekkel. Hleiigedheteilennek tartja

iiistriinuníi.

Frotn tlicn un, n'/inrirr

a szakmai mcgiíjulást, amit számára a nagy olasz. Iraiicia.

hr Iiiokt'd ft'i ihf amtuct wit/' i/if iintyunioii

német. mag%ar cseh mesterhangszerck gyűjtése, restau

fhops. Hf í'tni.\idfry ihf fotitimifdpridfidonal

rálása, tanulnián\'i)zisa jelenti. HrdokkSdesi szakterülete j

fyifntru/,

u'lnfh

vonóshangszerek akiis/tikai működése, amelyhez nélkü

studyin^

of tln- mstrionftih

l()zhetetlennek

Cfrniun.

részén járt. kereste a kapcsolatot

tartja a p r o l i hangszertudást.

tapaszralataii, ismereteit

szívcsen kicseréli

Szakmai

régi és új

fn'ldiif

Ins intrrfst

und

ihe fiid'ouduini

i>f tt'u.^ ni iht- woríd.
njiikiní^

rf>tfU'UÍ to hf

r<> inni thf coUffting,
nf dw grfuí

und Bohcmiiin

rfsítniní^

Itufiun.

inuitcn.

hrrncf'.

Ihe

spccitd

instru-

iOOO-ben Esztergomban

profcííionul

/> tlif Ufini^lsf fiinftionin^

und

for u'hnh hf coimidt'rs ihc proffínionul

nifnt knou'/fdgc

to hf indifpnisublr.

cxpcricucf

nemzetközi verseny (szakmai zsűri) V I D I A F / L I S I D H .

fxpeih.

2(101-ben Budapest I ' r o l . Vaiga „ L l u a r n é r i " kópiaver-

ing iriíf' uncifut

senv A K A N V D I I .

At tftf "Md/rnnimn

Hr rfudity

und hion'lfd^c

und nt'w

Fsztngoni

in 2000 (profhsnviuljnry)

He

tlif

i.onipflion

hi>

muhcn.

und deuf

inítrumcnts.

" intnnutionulrxhihition

GfilDFS'

fluiiigfí

ti'iif> i'iohn

>nits/nuns h.iving u rifh f/ff'< rxpfiicnff

"Ciiuriifri'í.opy

ivink-

stringrd

élettapasztalattal biré) szakértőkkel, muzsikusokkal.

H'fln

for

of thr

instrnnicn/s.

, millennitimi

nioinf

Httngunun

hangszerekkel tevékenykedő hegedtikés/ítökkel, gazdag

megrendezett

fkdl und vocaiion of whoni fosicrcd his

orgu)ti~4'din

VK>L\

A\VAR[> ut
in Hiidupfst

ituin

SlLVi-H
l'rof.

Pkl/l.
Vuigu

200L
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ANl.VJRNU ) l l l YI.K M A I ;\ Ak( i[í^/Al.( IN

György

6725 Szeged, Kossuth Lajos sugarút 8. Ill./V
Teleion; 06 62 314 868

l')'^^ (ha togla]ki)7Ík

maginvállalko/ókcnt

is vonós

A.'' iHi infitpvnfimt

nitrcpmifur

ht" A//.' hft'}i dfaling

with

hangs/iTi-k (hi-gi-dűk, hr.ks.ík) kcs'/.íu'só'cl, javííjsával.

thf )n,thiiig iitiíí rejhúihig uj sni)i^tyí i>hirunicnt>' fviti/im,

l*)60-ban. az álrakinos iskolai laniilrnányok l>etcje/csc

rii)Lisí siihf /9VJ*. /// /'Jfió. íififi hiV'iii^fiuishfd

hi> f>,i>ii

után ki-riil( a Szcgt-Ji Hang,s7C"rg>'irba s/.akmuiiká.s lanu-

H'hooiitudifi,

hiidoiy ,is

lónak. Mcsicrc, a már o u dolgozó szakmunkások mellett

iiii apfnriiinf

a gv'ár alapítójának tli, Sebők István voli. Tóhb mint kct

hefiíics thf íkilh'ii n'(nk't'r\ n<hii iuiA .lUriiAy hccn H'orkin^

cvuzedes szakmai gyakorlat után, l'J'H-ben lette le a

thtrc, !i'i]\ Islviiii Sthnt-. ihe mn vf the ftidory fnuiuirr. Afiff

mestervizsgát. Állandó munkahelye 1 *>6íi óta íolyam

nmtr th,]n tiro dectulrs o\ proif\siot]iilpracíhf.

atosan a Szegedi Hangszcrgydrban van, ahol az évek so

thr tmiUt'r's dr^ree in !'>')!. His co>isl,int U'titkingp/iUYh(t)

rán különböző beosztásokban látta cl (dadatat. Jelenleg

hirii tht- Szfgifl

a vállalat igazgatója. Elkészüli munkáival többször lépett

siihc 1966, u'hrrc ÍH- fuljillcfi hií dutits hcld ui

mar a nyilvánosság elé: 1''^)l-ben a frankfurti, majd ezt

pn\ino)is in the rourw of the yciirí. At prcsoit he is rhf

követően a Magyarországon megrendezett kiállításokon

tfir tij tht- i'owpiiny.

cs versenyeken is bemutatta munkáJi.

/ir sf!'rr,iíí/Nifi

he Cttnif t<> tht- Sz.fgt'd ht^tntnitiit
In htronip ,i fk'iHed workn.

liistrujticnt

he obtaived

FtJitn)y withput

iiiinriíptimi
diffemn
dinr-

He luis ptrseutrd his worhi lo thf puh-

ii/triidy. Ht' \l><iu't'dhi<. irnrks in

in /9vy /Old t/irn ht-piirtiiipiittíl
tt-ils organizfd in Hungaiy as wcll.
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Hl.s nia^trr,

in fxhiintinns

f'muhfiat

and con
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SZABÓ

IstA'án

S^abo & S7abo Music Melody hangszefiavito üzlet
in86Budapesl, Jo7selkrt 42,
Teletnn: 314 2690

SZABÓ & SZABÓ
M I S I C MEI.OnV
Hangs/.crja\ílú üzlet

Az ii/lci Rudjpcsi

cgvik p.uinis hangs/crholij.i. jhol

This /'.< ouf oj Bufiipesí s u<c!l-csí,ihlishtfl i>iu<.icíil tn^rrunnuli

von<is-pcngelös, ülös LS ir/.liivóv hangs/erck, vahiinint

sluips. Hfrr stri}>gcH-pluflecfL pcrcussiiDi uuti hi.is\ insírit-

vonok speciális )avíi,ij..iv.íl foglalkoznak. E/i-n kívül has/-

nn'iirs. ,/j tcrl/ íii hou's iirc repainit

nilr h a n p / c r c k IclvásárláM cs crtékcMtcsc, hanj^s/LTiarto-

nifiitíiirrpurchiUCflijiuiiolfíhcn:

'/t'kok áru.sitása is tolyik. Az ü/lct a s/akcmbcrkcpzrs te

are kcpt tis nrl/. The }lwp i\ ,i/sn r'fn' 'ifírír in the fieU oj

rületen is sokat 1CSZ. mcgaJakiilásától napjainkig niintcj;y

.spt'iUilisi trdnihig: iincf jis faundinayi

hO hangs/crész s/er/crt lii mcglflflő szakképesíitst, s a/

ifistniiNcnt t)hjhers hiivc irreii'tfiiiproffísnituil

clmúii óvfkbfn löbb olyan s/akcmbcr kerüli ki a mű

iniiil lOfLty. 1)1 i/'f piisi )'t\irs ifi'eriil ipaiiili^ts werr nuiiied

helyből, akik a fővárosban és vidéken dolgo/nak önálló

i)i the u'Ofkshop irho iivti: iiow iti self-miployai

mesrerkénr.

ll>r iiípilii/ tiiid ifi tht' coimnyuiic.

A/ ü/lei tulajdonosa Szabó Isi^án aranykoszorüs hang

ttr ifisfrunirní

szerkészítő mester, aki l')67 óta dolgu/ik iti a műhely

u'lui h,ís hfTfi u'orkifig in thc ihop siihf I')6^. Pirsniílv he />

ben, leienlep fiával, ifi. Szabó Istvánnal, aki diplomás

u'orhing irith his u>n S;:4ihó htváit juii., irhi> htis couipieted

épíiomérnokkénv végezte cl a hangszcrkcszítő szakmát,

ilh' nisíriDiu-nt vmkir\profcssinn

és egv tanulóval dolg07Ík.

ncer, ,ui/J n-ilh oiif appmiriiY.

A mester a Liszt Ferene Zenemuvés/eii Főiskola tanára,

The nithter is tediher,//

a Ma^var Hangs/erész S/övetség alelnöke, iga/ságügyi

i'ice-pre\ifLfit of the {lungiiriiui Mnsicii! hismnneni

hangs/erszakériö és a Budapesti Kézműves Kamara mes-

Asíori,iiiii/i, JKfiiciiil expen <>n fnusieal insfnofieftt^ luul one

ter\Í7sga bizoiiságának eg>'ik elniike.

oj llh' presideins nj íhe Mi].\írr.\' Hxtiiniiiíitiojh Cotnniittee oj

A mühelv dolgozói munkájukkal igyekeznek megfelelni

ilye Bíuiiipeft Hiinfiioají

a belföldi és a kültt">ldi igényeknek, zeneiskoláknak es

The entpjoyees oj t/)e workshop stritr lo .i,;//.>/v' í/re (hincstie

akuv művészeknek egyaránt.

,inf{ joreigii Aemtiufü oj both íhe intisicseiiooh íVid the aciii'e

/ndlri

Aforroirr,

uurl

ifiilm-

iinríiiistru/ncnr lUTCssortcs
jjpproxinuufly

60

triiinrng l>rir
iriiisíns ni

Owfin of íhr s/iop n niiij-

u'ití> gulfifii fiiploiiui hu;in S-^^ihó,

hcingij tentfitv/ firi/ fiigi-

ihe I isjt hrrnit Aetu/eniy oj Alufie,
ALiken'

CJhitnher.

,nti>ty
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SEMMELWEIS
hfgíduhnzilö

AN'<iS/KRMOHfclVTK MACVARt)RS/A(,(;)N

Tibor

mníer

39 Chandos Road. East Finchley
London N2 9AR
Teleion: ^44 208 88 35 847

Édesapján kcrc-sziül ismerkedett meg Erdélyi SánJorrjI

Mf ^01 iicqutinitcd with Sthuior Erdi-lyi ,iuii litiíhi B,rLr;:s

és RaLí/s Istvánnal, akiknek j / elhivaioti.sigj ey\' életre

through his fiiihrr. The POdüion of these ttvo fnastcn hiii

példaként szolgál s/ámára.

sni'fd hnn ,is •/ /ifr lofig exiim/i/e.

Tanoneéveit a Mittenwaidi Hegedíikészíio

Iskolában

He ^pent lm yeiíti of upl>rffitite\l'ip

in the

MirícnWíild

töltötte, majd segédként dolgozón Cremonáhan. Buda

\ ieiliii Aluking S<'/i(ftií. iheti he trnrkeriiií <i joui/ny >Hti>i in

pesten, Ottawában és Londonban.

Cremona,

A mestervizsgái l')')H-ban S/abó István és Temesvári

tndücrs fxjtnituiíioi!

l'éler elöli tetté le.

in

l*)9(i óta |ohn Dilworth hegedűkés/ítö és hangszer-

Sinee I'^'My, he luii heeu worlciiii^ in ,i p,irt-íif>te joh ds {he

szakértő (Guarneri del Ciesu könyv társs/cr/ője, a Strad

íVisistijnl t'f i'ifllin nuiker ,i>iei niíirnmetil

magazin szakmai lanátsadója) aszi.sztenseként dolgozik

Dilivoyth {ei)-iinth(»- of the hooh tihout Ciotrneri elei (iesu.

félállásban. Saját műhelyében tcle.scgével, jiidiih Moserrel

pwfessiofiiil iifírisor of the Slriiei Magitzinei.

restaurálással, minőségi mesterhangszerek tantilmánvo-

U'ork'shop, together with hif ivife fueiith Mosó,

zásával és uj hangszerek kes/ítésével loglalkozik.

with restorntg anei itudying

Fonn)s leiadatának tartja a zenészek egv'éni hangzás-

iiud with ntitking of /tew ones.

igénveiiiek megfelelő

He eofhiders ii <;.( /v.< itnportijui tiisk to eusl the

hangszeriormába öntéséi, melv

tíuííi/H^t.

()t!itiv,i xitid Lotidon. He pii^Hvl ihe
Ki hn;iii Sz^^Ofl IUKÍPéter fe>ne.<rjft

I09S.

qimlity

expert

hi his own
he rfe.ils

HUster inatrmnent'i,

tapasztalata szerint leginkább cg)' szoros eg}'üttműködés

sotind reíji/irement.* of tlu inu<ieiuns nitn tin

eredményeként valósítható meg.

ifistruméin

nidivuhial
tipprapn.íte

sh,ipe. Thi.\. ijeeording tn /HÍ expeneuee.

beu be aehieved ii> ii residt of ii e/ose eooperjlinn.
Eredmények:
10<Ki - Saránszky díj

Au'tirds:

109S Sah I.akeCáty

1996 - Sííráuyzt^y Awiírd

- (xriifíeaie ol Merit
2()(H) Esztergom
- szakmai bronzdíj
2000 C^emona Tricnnalc
- 3- helyezés

3U

1998 Sah Laké City - Ceriifieaie

ofMcni

2000 Esztergom - Professional Rronzr
2000 Cremona I riennaie - Jrd Piacf

/o/'n

Awurd

e.m

H K G K I H ' K H S / 1 I OK

SZÉLES

Miklós

2600 Vac, Március 15tet 18.
Telelőn-05 27 319 372
mszeles@elendef.hu

lOS'^hc-n s/üleifu Vicon. l*)78-ban az crcitscgi vizsga

//í" u'iís honi in Wicin

után a K.)cs7 t.ivuJj l aijuri Iskolib^n kc/dic hangszeres?

uatefJ from secondary nhool, he stiiried hií íitiíiii's </.» iVi

lAnulmánvMii Semmelweis Tibor vezeiésével. C y a k o r b t i

i>i}rní»ifn!

okiai.isi a hiidapesii Li.s7[ Fcrcnt Zerieművéizeti Főiskola

Woodworkifig

vonós műhelyében kapóit Lakaios Ferenc mesier úruil.

Srtfimf/uris.

A zeneakadémia vonóimiíhelyében lehetősége volt az

Ferenc Ltikatos in thf strhig workifiop of thc Lhzt lerfHC

addig

Muiic AciJ(ie>n\ in Buiiiptit.

illeive az újonnan

ranuli

mimkamódszerek

lutikcr
School

195^. hi Í9''S. iiftrr
tii

the

Kiiaz

unAer

h,iviu^gra{{-

(lyulu

X'oüitiofi

thc ^uifiance

/ / r lUíjuirrdpniríioií

of

hioidfdgr

1 ihor

b\> iniisírr

hi ihr ^tring irorhhop of the

begyakorlására, lejlesztésére. F.bben nagy segítség voli a

Muíic Actidany,

nag\on |ol összeszokott kollégák csapata.

deveioping thc ncwly Icarncd iiorking methods, or hai'ing

lOgS-bon mestervizsgái teit.

acquircd hv thai litnc. In doing ihi-,. the finc team of his

Időnkeni meghívást kapott Kodáj Zoltán Bécsben élő

coílea^uci iras of ^rcat he/p.

küllégáiól szakmai lovábbképzésre.

hl J 9S5 he paífed the niaster > exiimination.

l')8*)-l'-)*l'S között Németországban, Kölnben élt és dol-

From tinic lo tinic. he waí invitcd for

go/oii egy ott hires és jó nevii magyar származású

al training hy Zoltán Kodáj. a colleagiic liring in Vienna.

niesiernél, Sicphan Csonkánál. Nag>'on sok régi olasz és

Bcíween 1989 and 1995 l'c lived and worked in ('ologne,

más szép hangszert látoii, lanulmányozoii és javított.

Germany

1 ermés/eicseii e/ek és más kültöldi kapcsolatok ma is

Csonka, having a good reputation ihere. He has seen. stud-

élnek úg> s/akmai, m i m üzleti téren.

ied and repaired a great many of aneient Italian and other

l')'^()-ban hazaköltözés ulán Vácon nyitott üzletet, ahol

ftne instruinents. üf loursc. these andolher

jelenleg is dolgozik.

still cxrst hoth fiom the profcfsionai and commercial

Tevékenysége főleg a nagyon kényes és speciális javiiá-

of i'ieii: Baek in Hungaiy,

sokból. és régi. szép hangszerek adás-vételéből, közveii

!996. li'herc he >iill irork^.

léséből áll.

Hl'' aetnity

uith

he had thc opportnnity of pniciiciHg

eotitinucdprofeaion-

a maitcr of Hung.trian

origrn.

Stcphan

Kmíaets ahmad
point

he opened a shop in \ái' in

annists priniarily

repair tvorks. purrhasmg/sale

and

of my

de/ieate and spceial

of ancien t. fi ne

as n'cll as business maichnhiking

instriinients.

in this field.
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SZÉKELY

. ^ A \ l , S / l - H M l i H H ^T:K MAW'ÍAK* IKS/Ai ,i ) N

Márton

1073 BuclapesI, Kertes; u. 20.
Telefon: 267 4460
S7ekelymarton(aaxelero.hu

Szüleicu l'J70-bi'n, Budapc-sicii. Ércust'-gi után bcirai-

He ií'ií.\ honi in Hiifiiipat in l'>^0. Aftt-r seconfiiUy schoo!

kozdu a t >ciiKiii.u Nenizctkö/i Ht-gcdűkcszno IskoLiha,

hf cnrollai in thf Cirniona í)iíi-riiaíion,i/ School of Violiti

.liiül l')')3-lijn kapott niestc-rdiplomái. Később több nus-

Miiking. tt'heir i'c ohtiiDicrl thr nhisifr\ diploma in /'^V.i\

tcr niiihelvtlxn mejíkirdult, majd l^^JS-bcn önnállóso-

L.iifr he i'iurrr/ ihr worhslwpi of srirml »i,i<irrs, thcn l>r

doit 1'>)'•)-tí'íl ismer Budapt-Men dnlj;i)7!k. Han};s/.i:rcir

hfcnne

klasszikus okis/ modclk'k alapján kés/íti. T ö b b ncm/t-i-

working

kö/i hangs/frki.íllíiásou vett rcszi.

btUeeí on eliisiiúil It.tliiin innflels. Heptutuipiited

iudcpt-ntifni

in / ^ ^ X Sincc /V'-íV A/ h,i\ Inrn

in Hiui/p<>i iigaiii. He intikes his niMrnnie)!í.<

.il inte>)ittlian,il in.^tntnte}!/ exínlfition^.

in srrer-

HF.GF.DlÍKÉSZÍ'rÖK

ZSIBÓK István
roms htingsicrlcí'yzitö t^icstt-r

6724 Szeged, Kukovec? Nana u. 11.
Telefon: 06 62 494 969
Mobil: 06 30 383 1792

l')('«6-h.íii A Szegedi Hangszergyár szjkinunkjs u n u l ó -

Hf st,irtf<l (idiUiií!^ u'ith í/rf repairing iinH nuihifig

jakém

striti^'fl iiisirumeníi

kczdcir

a vonósok

javítisával.

kcs/ítéscvcl

loglalk(vni. M a t e r e a szegedi gyár alapítójának

ila,

oj

in iin iippraiiice ío inromc a skilled

worker in íht- Szrgcfí Imtrunit'nt

Fdctoty in /906.

His

Scbok Isrván voh, melleitc az oii dolgozó szakmunkások

niiistfr u'iis ihc son of ihe founcirr of ihc bzt\>^i(J jiutory,

foglalkoztak szakmai nevelésével. Majdnem 23 cvi szak

hlViin SrOó'k. Bfiideí hiui the spííialized

mai g>'akorlat után, !')'>]-ben tett mesierv'i/sgái vonós

thftf

hangszcrkészíiésből. Szakmai lovábbkép/éseii

iieurly 23 yturs oj profes<;io>ial pnuticc he píiaeti his niastcrs

Német

worken

uvrkin^

were dealitig wiih hii professioiiti! hiiiniug.

Aficr

országban és Svájcban szerezte. Szakierüleie elsősorban

fXiDniniiiioíi ,t\ ti >»{tkfr of sninged iiistrurnenis ni 19^)1.

i7 ú) és nagyobb hangszerek - cselló, bögö - készítése.

Hf

Munkáival ]'^)l-ben hemutaikozott a Frankfurti Kiállí

(jrrniiiny and Switzcrlaud.

táson es Vásáron, és azóta lolyariiaiosan rcs/t vesz a

ihe nuiking of new iind Lírger Instruments, i.e.

Magyarországon

hlr (hissts. Ht

megrendezésre kerülő

kiállításokon

olitiiinrd

Budapesten, Esztergomban, [clenleg a Hangszergyártó

Exhihiíwn

Kh. műszak) ve/etője.

pariiripatini(

hii profeaionijl

prezented

lon/inuous

tnnntng

I/ií ipeiuilizediireti
his workí

itt the

in

is ahore ail
IY/!O>.

dou-

hrankftirt

and Fair in /99J and simr then he hay heen
in

exhihitions

organized

in

Hungary:

Budapest, Fszter^oni. At présent he is the technical leader o\
ihe Instriimeni Kiaking

Ltd.
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Hegedűkészítés Magyarországon
Holló Bence
A. hc-grdükészítő szakma közel s/izörven é\'w\ ,i7 <.)la.sz-

Az I8ll0-as évek végén a magyar hegedűkészíics, a cseh

országi htrgediikcszilt-s kJaUkulúsj u i i n

me^

és a német (bécsi) iskolától elszakadva, a Schweiizer-

Magyarországon. Olaszországban az elsn hcgedükcszítö

Nemes.sányi vonalon elindulva, önálló utakat kezd járni.

mühciyfk megjelenése a IG.sz elejére tehciö, ug\'ancz

A századforduló pezsgő zenei élete, a világhírű, iskola

Mag>'arorszagon

teremtő hegedűművészek

hozzávetőlegesen

jelenik

a/ olasz

hegedű-

Huba\' íenő, Zaiuretzky

kéíszítés Iciivkorával, a legendás Amati, C.iuarncri és

Ede, Vetsey Károly

Scradivari mesterek működésével esik egybe (1"".-1 S.s/l.

ma további fejlődésére. Budapesten, az Operaház és a

A 1"^. szá/adhan a torok ht)doltsáp <ilaii álló Mag%'aror-

Zeneakadémia vonzáskörzetében sc>rra nvílo műhelyek

szágon Pozs{>nv adoir menedéket a már kialakult kul

közül Pilát, Spiegel, és Reményi műhelyei a legneve

turális imézménveknek és a zenei életnek is. Az első he-

sebbek. Ezek a műhelyek képzik a legtöbb szakemberi is.

gedüké.szítő miihelyek is iii, Pozsonyban jelennek meg,

A kor sok jónevű mester mellet legendás hegedűkészí

melyeket, a szotriszédos, német nycblerülclekröl beván

tőket is jirtuliikál: Bárány Dezső, Frirsz Maximilián,

dorolt mesterek hoznak létre. Közülük a legnagyobb

I é)th János, Spiegel |ános neve ma is a legismertebbek

ismeri.ségre a több generáeión keresztül alkotó Iliir-ek,

közé tartozik. A tnagA-ar hegedűkészíics a századlor-

és a Leeb-ck tettek szert. Míg a Ihir-ek a német, Si.iiner-

diilótol a II. világháborúig tartó „fénykorában \ európai

^ ^
'^Bj

iskolára jellemző éjiíiési módsze

viszonylatban

reket követték, a l.eebek hang-

képviselte.

jelenléte is ösztönzőleg hat a szak

is a legmagasabb szakmai

színvonalat

szerei közelebb álltak a eretnonai

A 11. világháború utáni szovjet haiahni berendezkedés,

olasz mesterek munkáihoz előre

a kommunista diktatúra számos neves hegedűkésziiői

J^^ipH^^B

hegediiké-

és szakértői kényszcríieti emigrácitíra. A gazdaság erősza

szírésre általában jellemző olasz

kos kollektivizálása során a már meglévő, jónevű hang

orientáltságot.

szerkereskedő üzletházakat -

vetítve a magyar

Mogvciróssy, Steinberg,

mellett

Reményi - az l')S()-es évek elején a kisebb műhelyekkel

Bécs és Prága is kedvelt városa a hegedű-

együit államosÍKUták. Az államilag létrehozott, és pár

A térségben

Pozsony

készítőknek. A mesterek életük során

többször is

tirányítás alaii álhi Minőségi Hangszerkészítő és javító

áiiclc|M'tik nuihelvüket az eg^'ik városból .i másikba.

Vállalat kényszerű munkahelyévé vált az itthon maradi

Pest. a török megszállók kivonulása után, az l^üü-as

hegedűkészítők nag^' többségének. A műhelvek leLszá-

évek első felétől válik esak célpponijává a vándi>jló

molása során számos hangszer, szerszám, rajz, s/jkértői

mesterembereknek. A Bécsből Pestre áttelepülő hegedu-

anyag

készíiők között

gipszlenycmiaiok stb. — veszett el. Megszűnt az a termé

találjuk

lohann

(]7*)0-186'í), a ,.mag\'ar iskola

Baprist

Schweitzert

megteremtőjét. M u n 

fényképek, leírások, olasz hangszerekről készült

szetes szakmai közeg is, amely a mesterről tanítványra

káira jellem/ő letisztult ízlésvilág, precizitás, művészi

öröklődő szaktudás fennmaradásai

finomság

jelentős hatást gyakorol a tanítványaira, és a

Az ]'-)'^0-es évektől enyhülő politikai légkör valamelyest

magyar hcgediikészités további fejlődésére is. Schwciizer

javította ug}'an a magvar hegedűkészítők lehetőségeit,

pesti műhelyében laniill a később Bécsben letelepedő

véglegesen csak az f080-es demokratikus rendszerváltás

(labriel

teremtette meg isméi a szakma fejlődéséhez, és i.ilpraál-

Lemböck,

a

I'esten,

a

mester

megöröklő Thomas Zách. illetve Sin

műhelvéi

Antal is. aki

biztosítani

tudja.

lasához szükséges piaci felréielckei.

Prágában vált hires hegedűkészíiővé. Schweltzer legje

A hegedűkészíiés Magyarországon löbb, mint 30Ü éves

lentősebb tanítványa a „rnagvar Stradiváriként" emle

múlnál rendelkezik, története során közel lO(X) hegedű

getett Nemessán\i Sámuel (1 !S.^7-1 881). Nemessányi

készítői jegyeztek fel. Annak ellenére, hogy a világ

z.senialitá.sa az egész európai hcgedűkészítes törtenetében

hangszerpiacán

kiemelkedő. Hgy korabeli szakvélemény

lényegretörő

hangszer meghamisítva, olasz, olykor fran*. ia hegedűként

leírása szerint „hegedűit sem színben, sem alakban, sem

került forgalomba, a „magyar hegedű' még mindig foga

hangzásukban nem lehet megkülönböztetni a n.igy ola.sz

lom a/ európai zenei éleiben.

mesterek munkáitól".

54

számos mag\'ar mester áhal

készíteti

Violin making in Hungary
Bence

Holló

1 hpprofrssiim of vtoitn wakin^ ,ippi;!nyl in Hungiiiy iipprox-

startediíí onn ivay folloicing the Schifeitz^-r-Neniessányi line.

im.itely </ hutidrcd-fjfiy yain lífirt tlif rowitig itito hd»^ ofrhr

Tlje hustling niusieal life of the turn of tl.>e (,entitry, the prés-

Itíjliiin riotiv niijkin^. hí Jhily íhe iippeiirrmr of the first t/o-

enee of the world fainous. .uhoolercating violin artisis

lin niíii'in^ icorl-s/wps cin hf rsíirntitr/l to thr hc^itniini^ oj the

Htdhiy. bde Zatureezky.

Ibth Cevtuty. The íinnr ihnig ni Hioigtvy coincides ,ippro\i-

effeei on the further

niiiirlv u'ith the ^oUfii iigc of the ItiilitVi violiii }ii,d-nig. with

Budapest, aniong the u'ork>hops opentng one afier the oiher in

the iiitivity of thc Irgi'ft/iiry nttistern Ansiiti. iiiuinini

the neighhourlwod

Stradiviiri (}^rh -ÍHlii

Crntu>y)- i" tl'i' lil'

lUitl

Kiiroly \'ecsry
development

fenő

had a .\tiniuLiting

of the profession.

of the Opera Home atul the

In

Musie

Outitty.

the

Academy. those of Piltít. Spiegel and Reményi are the ino-^t

eiíltuml imrituíioní ,jlre,]rl\ exhíitig in Hungiiiy f/mitíl

oivr

renouned. In the.w ivorkshop.\ were trainrd thr l.irgest nuinher

fiom thf It/rkish (Hxupieri piirti to Pozsony (fWsshurg) - so

of Professionalt, too. This periodprodueed,

difi tilt' miL^icijl liff. So thf fint rioli?/ tmtktng tvork'shops

guished niasten. legendtry violin niakers ai well: The nanies of

apptivrd here, in Pozsony, founded hy the nhistní icho luid

Deziö Bárány, híiixiniilian

imntigniied

Genmtn ipcitlcnig

ean he found aniongst the most famous ones evén íoday.

/trctis. Atnon^ theni the nio\t fiiinoui to heeotne were the T/'ir's

T)uring its "gol/ícn age' whieh Listed fiom the turn of the

and the Leeb's who hud heen niuking violim for sevenil gener-

(.'entuty until World War //. Hungárián violin making rep-

íJtfons. W'heras the Tfnr's folhwed

nuiking

resented the highest professional levél evén on huropean seale.

niethod< ehariielemtic to tfu- (iernuin, i.e. Stuiner seiwoL the

Afier World War 11. ihe installation of Soviet poiver and the

iiLstntments of tfu' Leehs iirre neurer to the t('oyk'< of tfie

Conmiuniit

Ituiiiin mtHten of Cremon,i, ihtisgu'ingii

guished violin niakers and expeUs to em/gration. ín the eourse

ihere fioui the nrigí'homing

ífie instntnienf

forefihíejor

tltegen-

hesides the distin

hrirsz. fános Iótl). János Spiegel

dieiatorshtp forred a great numher

of distin

tTiilly el.hinicteri>tie liitlian orirntation of the Hungárián vio

of ti'e foreed eolleetivizt/tion of the econoniy. m the early

lin nuthen.

}950s, the already existing instntineni

Besidti Prfsil)u)g. Vieniui and Prngue leere iiLo fiivonrile

renou'}i

totem of the violin nittkers in thr region. In the eourye of their

alizfd. íogeíJier with the sntaller workshops. Tí'v

life. the niiísters rfpeatedly settled over their worhhops front

Instrument híaking and Repair Company ereated Iry the State

ont' town to the otlwr. Pest hecitnie ii point nf interest of t/ie

and standing under the (.onimuiiist Partys direetion, heoime

trairlling erafisnien only iifier the withdntwal

a foreed wnrking pLiee for the Viist majority< of the violin niak

of the 7'urkish

Mo^oróny.

trade eompanies of

Sietnherg. Reményt - were all nationQuafity

oeet4p/tnts, i. e. finni tiw firsí half of íf)e 1 "^OOs. Aniong the vio

ers who Ihid stayed in Hungaty. In the eourse of the

lin niiiking niitíters settling over fivni X'ienna to Pe'it, tce find

tion of the workslwps, eountless imtrunients,

iibo lolhinn Raptist Sehweitzrr {] "')(}-18(t'^k the ereator of

expertises — photographes. dt-seriptions. pLister easts niade of

tfie "Hungárián sehool". The eleared laste, the preenion. the

Italian instrumnils. ete.

iirtistie refincdntsi ethinirterisne to his work's hid an iuipor-

baekground. irhirh ean lUsiiir the preserving of the profession

tant infhienec »n his piipils, ,ind on thefitrther devetopnient of

al knowlrdge piused on from niaster to pupil, eeiised to exisi.

the lluugitriéin violin nuthing. (iahriel Lenihöek. who seftled

Alihoitgh the reLixing politieal atmosphere heginning in the

Liter in Vieniui. fhonuts Ztich, who inhented the nunters Pest

PJ'^Os itnproved

U'orkshop, tind alsó A/ital Sin. who heeanie a famvus violin

Hungárián

maker in Pragtte. aliofthetn

régime in Í9ti9 ereated definitely again the niarkrt eonditions

leamedin Sehu>eiizer's ivorkshop

liquidt-

tooL^, drawings,

were lost. I he natural professional

in somé way the opportuniíies

of the

violin makers. only the demoeralie ehange of the

pupiL however. was

Nteesiar)' for development and reeovery.

ref-rred

the

Violin making m Hungary' h,is a tradition of more than 300

Nemt-ssányi 's geniiis is ouistanding

years. During its history. nearly 1000 violin makers were

in the u'hole of Furopean violin inakmg history. Aeeording to

recorded. Inspite ofthe faet ihat a great numher of instrumenís

the fieseription of a projeaional opinion of t/'ai tinie. "his vio

niadr by Hungárián nuisters have heen pLtced on the u'orlA's

lim eannoí he distinguished uetther hy eolour. nor shape. nor

instrument markets as fakes - as Italian, sonieíimes a^ Preneh

sound froni thegreat Italian imf'ters Works'.

instrumenís - the "Hungárián violin " is still a byword for

in Pert. Sehueilz^TS
Sániutl

most imporiant

Netnessányi

"Hungárián Stradivari"

(!<H.Í'^-188I).

At the end of the ISOOs, the Hungárián

to as

violin

niaking,

quality in Europes miisieal life.

hreaking tritf> the Bofieniian and (rennan (X'iennr'.e) sehool.
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Cil'IARKÉSZITÓK

BÍRÓ

Ádám

1136 Budapest, Balzac u. 54.

Telefon: 329 9241
Mobil: 06 20 944 3770
www.vi ntage52.hu

r)72-lic-n szükicti Bud^ipcML-n. HrLtiségi után a Liszt

//{• u'iis hofu in BudíifHil

Ferenc Zenemiivév/eti í-őiskola h.jnp7.ercsz iskolájának

onflíiy ichooL he graAuatcA fro)n the bistrumem

első évfolyamán végzeit. Néhai Schneider Isrv'án mester

Sí'hool of the Liszt Ffrem' Ah/sic Aauiofty.

egyik uiolsó [Jiiítvinyaként a Kozmosznál s/ahjduli lel.

J.Í o)if of í/>f Lht pupiL oj the Lite Wiísíer Istiuin Schnei/ier

Bécsben iolviaita tanulmánvail Hans l^roiragernél. Irt

itt k'oz/nosz. He coiitinueA his itudus with Ihím

ismerkedett meg a modern hang.szerépítés alapjaival és a

IN \'icu>i,i. Hi'rv IH'gdt iiKjiiíUuicd irith the hiises of >noA-

„nyugat" filoy-óllájával, melyet rnirid a mai napig .szem

eni insíruvient

elöti tart.

itillptr<e}it 1)1 his mi}i/l. F/ertrioi! (fouh/e-hiisse< u>ith fihrc-

lervei alapján na|ijainkig készítenek üveg

ni 19^2.

Afu-r finiJ'iug

sn-

Afai'frs'

Hv ívus trUiiscd

Duikin^. tvul the plnfowphy

Pwtrager

of the "U "(•.(/",

szálai, hátú elekrromos nagybőgőt, Budapesten Pclsoczi

gliisi hack are síiII made foilowing his pLins. He leiiriied the

Lengyel Andrásnál tanulta a gitárjavítás loriélvait. Ekkor

triik's of ^uiítir

készült első komolyjhh hangszere, egy teljesen új elgon

Biidipcst.

dolások alapján tervezett elektromos hegedű. Első lépés

}>ie>it u;is niiiífe: an cleitrioil vioíiit desi^inyloii tl>e iuisis of

ben kibérelte a Kozm<^>sz vonósmi'ihelyenek felél. Onál-

ii \'o>nptetel\ new loneept. As ij first step, Iw htred hatf of

\ó mi'thelvet l''')H-ben nyitotta a XIIL kerületi Tátra

kozmosz

utcában. Eg\' év elteltével már alkalmazottakat vett lel

District Xlll

Bárány Péier és Csambalik Tivadar személyében. Ekkor

idready took on tu<o workers in the person of l'eter

még A D M „niárkanév" alatt készültek az eg\edi hang

iitid Tii'iidtjr Cstitnhiitik. At tiuit tiine, the

szerek (pl.: tierendás Péter. Ferenczi Cyorg)', stb.).

niiide insrrutnents ivere ituide under t/je "imdeniiirk"

Megalakította a RE gitárépítö hártnast Mihályi Balázzsal

fí.i^'..- Péter (jeiendiís.

és S/őke

Mihiiíyi

I asi Zoltánnal. Egyik leghíresebb

munkája

rcpiiir fiofu Aiidrás PeisÖczi Letigyel in

Thts U'its U'/>en />is first relatively serious instnt-

string ti'orks/iop. He opemd f'is otri/ workshop irt
í'iitra Street in I'>9i. Afierone

tind Zoftdn

Györ^'
Szőke

yeijr's tinie. Iie

Ferenezi).

Búniny

indii'iduiilty
With

Tasi he fouuded

ADM
Bidtízj

IIH- guitiir-

Tátrai l i b o r „kis piros gitárja, melyet a művész annyi

niijking trin RF One of Ins most ftimous works {nuide in

ra magáénak érez, hogy elkészülése pillanatától kezdve

l')'}")

(L'*)7), netn hasztiál más elektromos la[igitárt. 2001

owner f),js never used iinotlur e/ertrie giiitiir erer sinre. ín

augttsziusaban átköltözött a Balzai it. - Szt. István park

200!.

sarkán lévő helységbe. Itt ismét csatlakozott a csapathoz

Isti'íin

Ihirgulv László kolléga. Első tanulója Deme Tamás, őt

liurguíy

köveue Péter Gábor, majd 2()(JLtöl Kalló Péter. 20112

Tiintiis Deme, follotved hy (iúhor Péter, and then in 2001,

áprilisában

hy Péter Fálín. in 2002,

he fonnded íJ'e (iuitur

Section of tlie Hungárián

histrument

megalapította

a

Magyar

Szövetség Gitárkészírő szakosztályát.

ílangszerész

IS Tihor

T,ilr,u's "<iHtiH redguitiir.

Fl'e proud

the store tnoved to the eorner of Btílz4it
Piírk.

(Jur

nistriuneut

iihiker

Street/Szt.

colteugue

LiiszJó

joined íl.>e tenni .igiiiii. His first iipprentiee

Alakers'

ir.is

Aíaking

Assoeiation.
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Historikus és népi hangszereink a XXL században
Szerénvi B é b

lalin, hogy e hangszcrcsoporc

a hangszereket. Ma már az sem meglepő, ha eg)' konars

bem utalásakor iicn^ a miilt, hanem a jelen, de mepinkábh

zeneszer/ő dudára írja müvei, vagy eg)- ja// mu/sikus

a jövf) kerül clötcrhe. A löhh sziz külöiihözö fa|tá|ú, cs

esemballóti muzsikál. A tapasztalatok a/t mutatják, hogy

ehhe a kategóriába iorolható hangszer a/onban nem les/i

a míjvészeket és a közönséget sok esetben nemcsak a rég-

leheKÍvc, hogy érdemi történeti összeloglaki kés/üljön.

nnili hiteles felidé/ése, hanem a különleges hangzás,

Szerencsére a zenetortétiet és a néprajztudumány bőség

érdekes lorma, .vz átlagostól eltérő szépség is vonzza.

gel tárgyalja

Minden művelt ember azonnal m.iga elé tud idézni eg>'

Szokjilaniuk

tűnik

a kérdést. Minkéi,

hangszerkébzítüket

inkább az a kérdés fogkilkoztat: tni a jövője hangszere

szimfonikus zenekart, amely évszázadok

iejlődésével

in ktiek?

rendkívül kifinomult, egységes hangzásideáh hozott létre

Egeszén a legutóbbi időkig a különböző szakkőn\'vck úg}'

saját műfajában. He bajba kerül, ha mondjuk a viola da

kezelték a historikus és a népi hangszereket, mint élő

gamba, vagy a tilinkó felöl érdeklődünk.

kövületeket, amelyek ugjan lontos szerepet jarszottak a

Nem csoda, hiszen a klasszikus zene hangképébe sok
hangszertípus nem fen bele. szükségszerű
en háttérbe szorult, kikopott a köztudat
ból. Ennek eredményeképp mostanra az a
furcsa helvzet állt elő. hog\' ezek a sok száz
(gyakr.in több ezer!) éves insirumetiiumuk
tnt-g a zenekedvelők között ÍN az abszolút
újdonság erejével

hatnak. Az

újdonság

ereje s/átnunkra persze nagyon is kedvező:
jó esetben „divatot" teremt, és ez rögtön
megmutatkozik a hangszerkészítők meg
rendeléseiben is.
Eg)' historikus, vagy népi hangszer elkészí
tése azonban nem csak sok tirönun. hanem
számtalan problémát is okoz készítőjének.
Egy hegedűkészítő

valatnely

szakmai

probléinái megoldandó - könnyen segít
séget kaphat kollégáitól, vagy a bőséges
szakirodalomból. A historikus hangszerek
tnestere sok esetben csak képi ábr.r/.olásokra. rövid leírásokra hag)'atkozhai. és a
népi hangszerkészítőnek is csak az idős
parasztemberek szűkszavú tanácsai vagy a
múzeumi adatok adnak némi támpontot.
Mindannyiunk büszkesége, hogy e műfaj
tiiagyar rnesterei kiválóan oldják meg eze_.

^ZCtUC>

/éf^^f^/f'

kel a feladatokat. Hangszereiket, elméleti
munkáikat - nem túlzás - világszerte elis
merik. Amióta az előadóművészei élvona

hangszerek tejlődéstörténetében, de mára már elavultak.

lában megjelentek a régizene és a népzene kiváltVságai.

S/eren<.sére az élet ezt fényesen ntegtálolia. Világszerte

azóta ezek a hangszerek is „kkisszicizálódiak \ Ma már

eg\'re népszerilíbbek a régizenei és nép/.enei együttesek,

semmiféle sziinkülönbség nem mutatkozik az egyedi

és más tiiúlajokban is egyre g)'akrabban ha.s/.nálják tv.ekei

készítésű mcsterhangszerek között, bármely fajtájúak is.
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Historical andfolk music instruments in the 21st century
BéLi Szörényi

ít ffiig/if <trt)i unusuiíl tluit. whoi pmt-minn
ifistnijucnt.i,

íhis ^mup of

rt is uoi íhc pitsí. /'ití ihf praetit

iitiA cvcn

rioLi da gamha,

ar the tiiinkó.

Thi^ is not

hecause many types of instruments could not make their way

more the fuiure which is in the foreground of disaissiojis.

inlo the soundpicture

Hotvever,

oflhe classical mus/c, necessarily thty

the nuitiy hundreiü

of ÍJistrinncnts of ffiffereiit

werepushed

kiiuLs thai iiin he ehissifietiintő

tliis etite^ory, fioes iiot )H,ihe

in}i. As a resulí of llus. ice haie to face

it possihle

tii »/,ii-e a tharouj^h

Fartunatcly

enoiigh.

ethno^aphy

lar^cly deai ívith this tjuesiion. Ai ín iis insfru-

music

historiciil

history und

sunDnuty.

the seience of

astonishni^

intő the background, and ihey sunk intő ohlifthestrangesituation

that these mstrunu-nts. old of tnany hundreds {often seieriil
ihousands!)

of years, impress

absolute novelry evén among

wiih

the strength

music loirrs.

of an

I-or us, the

ment nitikeis. we <ire niiher intrigtied hy the íjuestion: wh.tt

strength of noirlty is of cour>e i-ery beneficial: aí hest ir ere-

is the fut ti re of our inslrumntts

aies a "fashion ". and this reflects immediaiely

likef

Up to reeeiit limes, the different spéciüli^rd Iwoks treated

her of orders of the instrunwnt

the historicitl and folh lustrumenls

Ihe making

,i< fii'ing fossi/s. ii'hici>.

in the num-

tnakers as urll.

of a historical or folk insrrumení,

howeirr,

iin

causes its n/aker not only a

tniportant part in the eiv/u-

lot of joy. bui alsó countless

/ion

prnblems. A rio//n tnaker —

iiíí/'otig/'

hiii'iii^

of

lodíiy

plijyed

the

instruments,

htjre

quated.

hecnnie

anii-

in order to solír sonieProfes

ihn

sional probfeni - can easily

hurtunat ely

idea n.'iL\ disproved hy hfe.

receit'e help front

AH ,nfíund

leagues, or he can consult the

the ti'orld, eariy

music and folk music grottps

rich speeialized

itre increasin^ly

íiou'et'er.

populíir,

and

hecomiug

these

lm colliterature.

íhe master of his

torical Instruments

iiistru-

can

in

ment^ are usederer more fre-

many cases only rely on illus-

quoitly

traiions,

well.

iii oiher genres as
Tod/iy ii is not

and

any

short

descriptions,

folk

mslrumenl

íhe

more surprising ihat ii con-

maker

tentporaiy

potnt of referencc only fiom

composer

writes

can alsó have sonie

hts u'ork jor bagjnpr. <>r to

the ter\e adiises of the old

hai'e a jazz musician

play-

peasants,

or

harpsichorri.

ai'ailabic

in niuseiinis.

in^

on

the

t.xperiences

show

thut

are allproud

the

införmations
\\ e

of the fact that

artists and the audience are

the flungirian

in niany cases attracted

this génre resoli'e these lasks

ofdy hy the autheniic

not

'masterfuliy.

ei'oca-

masters of
Iheir

instru

tion of the pást, hui alsó hy

ments and iheoretical works

the ípecific sound, the inter-

are - ii is not exaggerated to

esting jorm and the heaut)'

say -recognizrd

ihat

the world. Snice ihe emineni

/í difergcni

from

the

educated

instantly imapne

person

has prodiiced

and

folk music hat-e made their

can

a syinphonic orchestra, which during ils

( enturies' long erolution
refhied, uniform

around

artists of e.irly music

iifera{^e.
hach

all

an

extraordinaiy

sound ideál in its own génre.

Hmreirr,

the same person is end>arra.\sed lehen asked. say, ahout the

appearance in the forefroni of the performing
instruments

arfs, these

have alsó "classiced". Today ihere is no more

difference in quality betueen ihc indn'iduatly

made master

in-itrumeiits, ichalevcr their i láss may be.

S9

^;/ AN» ;s71RMnHH VKK MAr.VAKOKSA'^<,(>N

.

BALOGH
1i

Sándor

furulya-, cneVíi- <•: ickerokéyzitö iit'pt iparinüirsz

Óbudai Népzenei Iskola
1034 Budapest, Nagyszombat u. 27.
Telefon: 437 0498, 388 6381
clar@í tidsnet.hu

2*^ éve zcnfiskolai nc-pzcncianárkérn

tfvékcTiykedtcTii.

/ híti'f Itt'i'ti u'ori'ifi^ cí< ,1 jolh tuuiti' ifiirhrr tn niusic schooh

jelenlcp jz Ó b u d a i Népzenei Iskola tunilya és citem

fof J^i yairs. Ai presfnt 1 tini ihc peawnt flutr .tnri iither

canára vagvok, a hangszcrkészítcsi mclIckJoglalkozisként

/Ciii/irr of ihe Óbudti l-olk Mmii

végzem. F-n liang.sztTfifn

íng i< oty iitiYMory ctríirity. Aly main

a magvai

népi lurulyatélék

St/wol. instrtouent
ithirunicnis

typfs {Great

art

(allöldi, dunántúli, erdélyi é.s moldvai csángó n'pu.sail, a

Huiigiiriiin

c i u r a és a lektrő, de ké.szíiek gyerekJiaiigszerckci is, így

]ramdatmbui,

lraii^ylvauui

,uid Moldax'ian Cuingó). the

például: nádmirlitont, tökcsörgöi, tökdobot. Kezdetben

iithfr and the hurdy-gurdy.

(ml 1 ifiake childrcns iii^iiU'

segítségemre volt a kisújszállási Tuka Zsigmond Fleifa-

nifiUi as wcll. iuihas: ranr kazi>o\. pumpkin

díjas ciierás népmiivész és a néhai liszaalpári Bársony

kin drutns. Ai íhc hegirtning ! was ht'lpcd by

Mihály lekerős. a Népművészet

awarded lithcr folk artisí /.sigmond

Mestere. Jelenleg is

f(//k fhilry ni difftmit

ttuikPlaiu,

ratlle^. ptnnp"Lifr-tm'"

Tuka of KiiújszAlLis

fontosnak tartom a hagyományos népi technikák felku

and the Jornirr hurdy-gurdy

tatását és alkalmazását, melyeket saját ötleteimmel es

Bársony of Tnz^ialpár. Malter of Folk Art. i conuder u ytill

tapasztalataimmal igyekszem kiegészíteni.

imporlant

Immár 20 éve folyamatosan nag)' segítséget kapok a

niifurs U'lneh l strive lo coniplac wtlh my own ideas and

sajószögedi

expfrience

cimbalomkészíiő

mesteremtől

-

Stelán

pLjyer and niakt'r

lo explore and apply the traditional

Mihály

folk tciif-

Istvántól - aki idős kora ellenére fáradhatatlanul segíti

For 20 yrars J have bent rcífirin^ P''''^' ^^^^P fi'f"" "'V >H'ií-

hangszerkészítő munkámat. A furulyáimat Szőke Isrván

ter of tinibalotn

kaposvári fafaragó mester díszíti.

wlv> despite of fiis hig/i iige /lelps iiuliringly

Zenetanárként fontosnak t a n o m a tiszta hangú, köny-

mstruineiit

nyen kezelhető jó minő.ségíí hangszerek alkahnazását.

woad carvtng niasier htt'án Szdke of Kaposi'ár.

Mim

As a niusie leaclíer / rnnsider il iniportaut

hangszerkészítő

immár

negyed

százada

azon

makifig

htváti Stefiin of Safósz/iged my work of

niaking. A}y peawnt fluti-s a re orn.iniented

fáradozom, hog>' minél többen örömmel zenélhessenek

liandle instruinnits

hangszereimen.

As an instruinent

hy

to use easy to

witft clear sound and of good íjuality.
niaker 1 tiair been laking every efjort for

a quorter of a century already in ordcr to enable ,is niany
pupih as possible to play niusii with joy on my instrunients.
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BÁN György
hangszerkészítő népi ipiirmüvéyz

.
1

Jki

jjWI»i»l'

2030Erd. Szerelő u. 16.
Telefon: 06 23 37? 625
taljvosnepihangs/erekíű^axelerohu
bangyorgy<S1reemai!.hu

Bán Györgv lungs/crkcszíio lu'pi íparmüví-sz niühilyi--

!n<t}-u>ntni niuher folk cmfisftun}

bcn hús/ éve készülnek különhö/ö t.iiiivós h.ings/crek.

iniíkif!^ liijjftrní

Kezdetben

Aí íhf hegiuning. onty simplr fhepherdi

isak egyszerű

h.ulyukii

pásziorfurulyák,

Cyör^'

B.hi íhis />trii

wtwd witifl ;n.\truwtiir.\ fur rwtiity yciin.
fluies wish srx fni-

késöhh keiiöslurulvik, har.intturulyák, óndíszílcMÜ pász-

ger/>o/cs. Liter jho doubie jhttcs. sidí'-blotvji jlutes. íiu ormi-

torFiirulyák és [uiss/ilurughik is.

nu'nted ihepherd's flutfí und lofigflutc's wtTf niíjdt- in his

A íelhasznák anyagok kiire idővel bővüli, szinte az őss/es

icork'ílwp.

hazai gvümöksfalajtát kipmbáha. I jpaszialjiii szerini a

i)/t)t,Jit'd. iind he bus tried i/!)Hihí itll itf the species of

legszebb hangú fnriilyik sziKaláhí')!, manelulafáhnl vag\-

duniestíc friiit tnes. Aecordtng tti J'is e.xper/enee, the /hites

sárgabaracktából készülnek.

u'ith the nif'fí be,tut!fÍ4l soufid ttre made of phim.

A magyar népi hangszereken kívül a kcszleiében meg-

or íipncot it'ood. Besides the Htoigtiriiin folk

találhauik a reneszánsz és barokk kor lalüvósai is: furu

Heniíi\Mínee and Biiroque iiuiod tcind i)i<tn/nre>its eiin a/so

lyák, fuvolák, oboák. Hangszereit folyamatosan keresik

be foiind in his stoek: reeorde)'\. f!tile<, obuei. His insrru-

hazai és külföldi nép/.enci együiiesck, zeneiskolák.

nients ,ire ,ilii'uvi seeked fur by folk innsicgrotips and ninsic

^ ' S ^ - b e n elnyerte a/ t)rs/ágos Népi Hangszerkcszúő

sehoúL fruni Hunguty and ubroad. In / W-v he icon thefirst

Pályázat

tődíját.

(iradiialh.

tbc rangé of i>i,itfriul itsfd hus

iifntond

instnonentí.

pnz^- of ihe

National

A7é>ta a műhely és a

Folk

Music

készlet is folyamato

Insín/nient

san bővül.

(lítnpetitiiin.

Idén nagy vállalko

tfte ivorkiliop and the

zásba kezd a niesicr:

stoek

a századi(irduló nép

inereasing stnee.

szerű hang-^zercr. a

This year t/ie niaster

tárogatót készíti el.

Ihis

Makers'
Botit

hai'e

an

been

importani

project in mind: i>e
ii'ill nnike the popular instrunienr of tlie
tiini of the

Cenfnry,

the tárogató.
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Claviaton Bt.
2071 Paty, MOÍIC? Zsigmond u. 19,
Mobil; 06 20 934 4090
into@claviaton.hu
www.claviaton.hu

Claviaton
" ^

Cliiviíiloti tiui) rstiiblhhcíi

by BaUzs Koj'iJl> itud

Ziolt

Sz>ib(> ifi I9^')<>. On th'couui oj tlu- jiict that hack ihíii tluA ClcíviJioti Bi. ]*>X)-bcn aJakult. Tagjai Kovits BaJázs

hílrp^itlmni

nhikiitg proffssion Hid >iat exisi <7.i such i/i

cs Szálló Zsolu Mivel Map\arorszjg(in a üscmbalókészitcs

//w?/sji/n'. b<///> urakt-n graduatcd from the Úepttrtmeiit

mint szakma nt-in Iciczeti, mindkeiicn

Strm^i

a hudapciii

iiiui

Hangszerés/.képzt) Iskola vonós-jit-ngeios v/akjn iolyrat-

histrutucut

uik lanulmányaikat. Csembalókcszíiő

diffnriu

s/aktudásukai

Plutkeri

Mi/k/ng

hhtrumenti

SCIUKII.

of

íhc

of

Budupfst

They developed their shills lU

luirpiichord workshops abroad, lind >tudicd (he

küllolJi nu-sit-rck műhelyeiben, valamim szakkönv\'ek-

liicnuurf cxtrnsrvrly. Both niakfrs itudud

ből melyiiciiék d. Mindkeitcn végeztek zenei tanul

Sz^ibo is ihf iirtSitii dirator ntid viola dd giimbii pLíyer of

mányokat is. Szabó Zsolt a Musica Prolana régizene

thf Citrly fimsit group Musici Ptiifuiiii. B.jU::^^ Kot',its is tht

egv'üties viola da gamba játékosa. Kováts Balá/.s az M 1 A

instrtotiriii restoírr nf tlu' AUtscinn of Aíusir Hilton'

Zenctönéneii Mu/eumának hangszer-resiauriiora.

Hungttriitn Acadcniy aj Sr/fnrrs.

A Claviaton

CLit'iiitoii i prindp.ilaciivity

Bt. főbb prolii ja historikus

billenr)'íis

nmsic, roo. Zsolt

nfihe

is niahing and rcpiiiring historic

hangszerek készíté.se és javítása, valamim régi hangszerek

htyhotírdiiistnémevts andrestonngprriodpiccrs.

restaurálása. A műhely eredeti hangszerek pontos máso

shop jocuses on niaking cxatt tvpifs of origina/s. tind-drawing

latának kc.szitésével, továbbá ezen hangszerek építési

on tlw stníituralprinciples.

elveit, díszítési eljárásait, meehanikai megoldásait szem

of tl'CiC-tluy sirk to dcrelop a>id bttild ncir nwdt'L. too.

előtt tarrva íjjabb modellek tervezésével és megépítésével

C.Liviaton has cxluhiied its instrunients iit niany a>i Inter

orfuvnmíiiíion.

!heirwork-

itnd nieth.jnism

foglalkozik.

nationa/ and Hungárián fórum including the

A Claviaton Rt. részt vett egyéni küllíti')-

Musikmesse

ként több nemzetközi és hazai kiállítá.son es

Versailles instrument

vásáron: Musikmesse

Frankfurt,

the

Brugge

shows. the

Afiisin-xpo

Frankfurt,

Brugge,

Riidapesi.

Budape.st,

Abony,

Szfkesfehéri'ár {Hungaty). Its eusiomcrs rangé

Székesfehérvár. Vevői külföldi és mapjar ze

from accLinned artists and early nuisu groups

nészek, régizenc eg\'üttesek, zeneművészeti

to music atademies. eonsen'atones and music

főiskolák, konzervatóriumok, zeneiskolák.

Síhool-in Hungary: Ftiropi- and the

Versailles, Musitexpo

States.
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iind exhihitions

and

in Abony

and

United

H:>T«:'R:K'--

:LiJsX.>ZLRKJ:S/.riX)K

E- M : !

Tibor

GATS

.ucni i'ázitö, íí népiniivi'szct »ic>tfrf

Lakás: 1087 Budapest,
Sza^adosu. 3-13,12ep. 21/a.
Teleion/Fax; 314 2517
Múhely: 2481 Velence. Bogrács u 14,
Telefon: 06 22 473 119
arlsymposíon@hello.hü
www.folkinfo.nel/gatslibor

».li:v>^\iron

születeti

1'íj')-ben.

Ncpi

hangsztrckci

He u'iis honi ifi Kaposviír in 19-^9. f/c has hecn

. "^ o:a .-;c>7Ír. cisö.sorban kiilíinfélt- ciierikat, valamint

folk imrrunioiti

_: -iirdorji. Hangsztrc-it kitünű mc.sffrségbeli Iflkeszüli-

hit garfJons. Hi.\ high-tjuiiliiy

<-s^í.

,jii iwcellt'tu mifinitin's

n-.JCJi szín\on,ilun

kc-sz.íti. A/ jnyat; pondos

íince 19'^^. ,ihoi>e dll fiiffftrtil
imtrumenís

niuhm^

r/ihrr.í tinH

,nr tnudt'

skill. 11uy itn' ilhiriuttríztd

onrfu/sf/trrion

• rrr.i. ^z;p>e£: ci a műgonddal mrgoldotl kiviielezcs

of thc ílrui!urf. fhf formul bcauty tind the grcal iure in the

-i.-.i-:;':

undptrcmon

cxt'cittion.

t..t:~.z. rangszereit.
soktele uTcrjf

ihiiircihiiíin

h\ tht-

—.rr-i-i52iibá. a szerkes/tfb: arthai/iiiiisa rs pe)nii.>vsái;a. a

^;-i.<.%u.l

of the mutnuds.

wiih

kcszíi

Kar.gmagasságheli

(formai,

mcroiboli,

különhségekl,

anicivck

He niiíhc^ tigrciit i'iiriety of eithers (dijjerences in fönn. stzr.
titnlnr, piteh levél). Althong/> these inítmnienli

ure !>iidi-

*_ii-.: r:*.irivos mag>ar népi citerák, ut;%'anakkor „Gács

tioniil Hunguriiin

'i-'.i^jcTeK ;s. maeukon hordozva az alkotó cgycni.scgci,

instmnients,

.* i.: í.Kepzeicscir i<>. Lgyanilyen mértékben igazodik a

muker und l)is oicn ideiis ,ÍÍ ivelL He iifLipts hnnself

•t..~jLSiT.i.c\k Igényeihez i,s, ezért hangszereit

eqtiíii etue to the retfuirementí of the instnunenl

egyaránt

. ^ • í ^ r r.i'fzr.aiiak hivatásos és amatőr zenészek, citera-

fhlh eithen, thty are aku typieal "(uits "

bcaring m them the nulii'irluiility

Professional and aniateur

- . . ^ - i • : ; : : ; - c . c">ck oia sikeresen s/.erepel ha/.ai és kiillül-

orehesiras and folk nmsie schnoL.

.: "-i. -ti^-'Kon. melyeken számos di'iat kapott.

He has been presenting his insrnonents

-. *'>rrr-_'.e^ze: Itla .Mestere címet l'>7(i-han, a Népi

Hungary

T i . ' — . - í - : ..rr.et I'-)~<)-ben a NH'.MUV[-s/i T

niinierons award'i.

V -.---:
-

.;rr.e! pedig 10')3-ban nyerte el.

*.'.r-:rr-í4:ek

léserw too.

a>id abroad

niusieians,

httí alsó by either

on exhibitions

in

for years. on which he reeeiveel

He u'as granted the ti tel Young Aíaster ofFolh Art m I VTi,

l'nnepén,

f/>e titel of Folk

r-cur<^!cr. ; ' ' ' ' ~ - ^ e n a/ Fv
'.'í----"í'.í!C vi.i!i2toriák.

with

Ihis ii the reiison ívhy hif instrutnents are used not finly by

t^•"-"r.c.^ r^ nep/enei iskolák i.s.

MISIIRI

of thetr

Handteraft

Ariist in 19'"^) and the distine.^

tit'e lilel i\ÍAS!hK ()l h'oi K AHT
in I')9j>.
In

199'^

ai

the

Festi fal of Handierafts

Budapest
he wai

elveted Aíaster of the ) ear.
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Balázs

1151 Budapesl. Tarpai Ü. 3
Teleion-308 17?1
MobiL 06 30 402 8477
istvaníí.bala7s<QMreemail hu

Hiiltizs Istt'iVifi !\ a lYprrsciitiitirf of íhr nncn gnirniiioii

of

HiDi^íirhUi híiyjiipf p/avers aiiri /fiukr'rs.
/!.> íí niKsitiiVi.

hfsiilff

poiortnifig

íniríitiofiit/

»ii4(ií\ hf iilífi pLiys íVTinigcnifiití aiui ou-n
A.i lUi ifi'ínnurnr
tradiiuniaí
amplcfi
Isu'ánri B.ilizs j n u g y a r dudások, dudakeszítok

újabb

hii^úpc

f^iiikini^ oiii be traccfi on his iforha,

icilh uiodt'rn

nuitcrui!\.

pr.ictícdliry and thr expcnnuntitl

teihnolo^\
prfdiipnsition.

isíJí' to thf iiun^anan

Miiu mu/-sikus, a ha);}t)n;any<is diidd/cne előadása mel

In fiht. he is iotu'iihfd

len, leldolgo/ásokai, és sajái kompozíciókai

inteUt-ilul hcriuige h piit intő priuticf
ni rl hódi.

szúlaJiJi.
,\j

áhala készíieti hanj;s7,ereken

nydnion

követhetők

a tradicionális diidakészítés fortélyai, párosulva a mai kor
anyagaival, rechnológiájával, partikusságra való törckvcscvcl, OS a tnag\'ar dudakés/iiökre inindig is jellem/ő
kíséri e(ezőkedv\'el.
Meggyőződése ugyjnis, hog\' csak akkor élŐ a hagyo
mány, ha az örök szellemiség korszerűen valósul meg.

; » ' ' , ' •

• lí\^íí,'l*
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conipontioni.

nii7hi'r. ihc irick^ and t<-chniíptt'\ of thr

ncmzfdckchcz lario/ik.

is inej;'

hii^iipt'

strivmg

for

ct>,ir,utrr-

h.jgpipc ffiakers at ii/l íinif.y
ihat tradition

n ntdy lit'in^
wtih

ívhcn

up-in-datc

HISTORIKUS ts NHIM HANGSZFRKKS/ÍIOK

KOVÁCS

Emil

Ihui^yzryk'i'szilfí mester.
![hli»iiitéyz luuig>zcryes,Uur,íHn

1031 Budapest, Pakas7 u. 2.
Telefon: 242 3630
www.hangSí^erboit.hu

^

f J "r \ n
Aí'
•

•

1968-hdn

• j
• • ' - - - - k i -

'

a Minőséi;! H-ingszcr KTSZ-htii

Bohák,

He graduiited

froin

the (^Uiilitx

hnirtínient

Mitkiug

Kiiriös t.'s Lehotv.ky mcMcrck lanirvany.iként

vcj;7cn.

Coopenitire <;.> ,ín af'prentiee oj nuuten Roiuih, Kiiriös atui

l'l~2-iöl a Fővárosi Művcs/i KÓ7.műv(.s Vállalatnál dol-

l.ehoezky iti /%<V. hrofii l')^J

£07.011 cs reszt vett a tamilókcp7L-shcn. l*)'^4-bfn it-ti

Budiípest Art Híintiieritft

me^ler\l2sgát. l'>'^'í-htn tankönyvet ín „Pengetős s/ak-

the tr.uiiiH^ iif apprennees. Jle pttsscd the r)i,tster < ex<inii-

r;:a. ismcrerck

Hiííioti in l'f~-í. In /V^'í he n'rore ii nhool hnok' oi ti teled

cíninul.

l'>78'tnl

j

Zeneműves7eti

/>,• /?,?> hren working ai the

Cfí>}if>,i>i\' tind icits i}iXH>U'ed in

főiskola iavítómühelyeibt'ri dolgozón. l')S2-bcn rövid

"Proje'.sionitl K>toit'-hou' on P/itrked hutrumeuts".

.Cri:

1 '•) ~8 011 he hiis heen worhing in the repiiir workíhops of the

>zakmai

továbbképzés

céljából

a

U-ningrádi

L_r.i>.varszkij Hangszcrgyárhan dolgozott. 20 éve iog-

Ar,idem\ of Musit.

!i.jCOZik historikus insirunicntiin-iokkal. 19S8-iói tagja a

n(>tt< ii;íining

*.'. i r - i :

I iitiiiehiirsk)' iftiirument

Alkoióművészek

Országos

Fgycsületének.

\\ith thepurpose nf profesiiinuil

he

ii'eiií

to

ívcrh

dt

(he

fntm
eontin-

l.eniti^r.td

faeíory fot j í-hori titne in Í9<SJ.

. -"'2-:ól önállóan és minden részletében egymaga készíti

He /'//A beet! drilling tvith historieiil imtrument^

r r t i . rcr.ezésű kézműves alkotásait. J^T^S-tól I ^S líj

\e,irs. Siner 19SS he h,is heen tttemher nf rhe Aiwetiííion of

*i-".ir>^ír: készített. Többségük reneszánsz é.s barokk

Hnngítriiin

r n ' i r t f ' í ;.lct^e vonós, de készültek népi hangszerek,

mg his Didit'idttiilly designed handieraft

—a. • nov.'K mandolinok, gitárok es háriák is. l')')'i óta

íDid itt ench drí,itl ott his own. Siiice !')~^H he has tn,ide /-ÍS

Creiiíire Arti^ti. Sinee 1*)*)J he htis f>ee>i nitik-

new instrunients.

- s_:i,':\i£ rí^edi megrendelésre - epit taragoti testű

írnrks

indepenlly

Most of iliem itre RetiíiisSiinee attd

Bítroquephiikedor

!.»-_:J-.JC-J Azzgttarokat is. Hangszereinek jelentős

for 20

stringedlíiitrunmiís.

hut he niiide

folk tnstnotie>it\. modern stritiged instrutncn/s.

t/iitii-

.„ij.:- rs Nemetországban. Svájcban és Ausztriá-

/oliiies. giiitiirs iitid Inirps as itr/I. Sitice ^^95

exefii-

: Í - - '. r-íKír.vsegenek

ii'ely tipoti indit'idíuil

'T-.z-cr. ."i.>;r.AliAk 3J USA-ban, japánban, Francia-,
2VMi-ábjn

restaurátori

- _-j.a- . i ^ c ; '['••'•H) óta évente 1 2 kiálli"-*.> * -- —ís,e.í:".'ck munkái.

w.' ' ^

retjuest - he i>,ts heen iniildttig

Ciirvcd hody iiecuslie jíjzz gnititry. toú. Ahiiiy of IUÍ
instrntneíiis
Fvítnee,

itre tised in t/'e l^SA.
haly,

(Jemittny,

in

ftipiin.

SioitzerLind

and

AtMriii. He spends J5'^v of his ,jetiviiy on resioring icorkí. Siner 1990 his n'orks iutve Iwen presenled on exhihitions onee or twiee ii yeiir.
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KOZÁK

József

173 Budapest, Tapioszecsö u. 25/b.
Telefon: 256 6837
ko7ak@'d pg.hu

Fiatalcmlx-r kuruiiih.m ismertem meg a magyar dudái és

l gtit ti) kuow thv Huyi^ariitn

duda/cTic-r, ami olvan hálással volt rám, mintha évsAÍ-

H'hfii I i(-iis ,1 youn^ luau. The iniprcssion Wiis /ii.\i thtniinir

/adokkal f/flött

iis icl'cn / Ihifl >fit't wnh }»\> ,iiií't'it(iyy living (.iiinnit's

éh őseimmel találko/iam volna. Eg^'

ha^ipf

inifi hiigjúpe tntnif

j^o.

vuléken élő öreg pás/ior diidajáiékár hallditam a s/á/ad

1 hfiUíi rhr phniiogríjph-yfcorfiin^

elején kes/iilt tonoi^rá^-telvéteirőj, ami arra <')s/t(in/ött,

pipt-phiyi'iy^ lirin^ in tJv lou/inyiir/t:

hoj;y

fihidi" iU ti)f hf^nuiifi^

of tht' í.t'iitiny iDi/i ii unpircd uie to

készítésével és a dudajátékkaJ. Eleinte k ö n n e k b ö l szerez-

ny ro nhiir Hiingiitiiifi

l>iig/>ip^^ ,int{toplay

leiii iiiiormáL"iói a inagvar dudáról, majd

A;

megpróbálkozzam

dudásokat

magam

is a magyar

Magyarország kis falvaiban.

diitla

lölkeresiem

Idővel

kiter-

l'ini ! gi/í/'fnv/

Hiingiiriivi

of ini olAihephcrds l>iH^-

i)ifnriii,aii»i

hit^ipt',

lhis rft(irfti>i^ HUH

frofn

ihiiii l visitaí

ba^^npc musit:

hfwks uixmt

Li^ipc

thc

pLiycrs ///

jes/rerieni a kutatást az égés/ Kárpát medencére. Magvar

Hun^iin'i

és .1 s/oms/éd népek dudásaiicil egyaránt igveke/iem ilsa-

lo ihf ifixilf új iht' Cirpaihuiu

játítaiii a duda készítését és a játékreehnikát. Fnnek ered

thc iiiíiking (if hii^upfs

ményekent I'PN-han megkaprani a Ncptiuivészer ]P|ii

pom

Mestere kitünteiö eímet.

hourtngpcdp/cí.

Krdekeh a duda eredete, e/ért ilyen iráiivii kuiaiásokat is

tii'c titic nfVoun^

végeztem. Sikerüli rekonstruálnom suméi, eg)'iptomi, és

1 li'ti.i iiitrigutd

(/y thc nrigift of tlic ha^ipc.

más ókori kettőssípok melleit a/i a középkori holyag-

uitidc

wrirk

dudát, amelyet a Kárpát-medencében élő avarok használ

SíiiHOhtii. [•^pHiifi iitid othcr iiiicicm doiddc rccd\, i MO-

tak a '^. században.

i'rtdcd III icc(iii<trucling lilso thc iiudicittl

N e m csak a múlt erdekei azonban, hanem a jövn is.

irhiri) i/'.ti ttscd hy tiv Ai;/r> fii'/ng in ihc

Kísérleteket lolytatok olyan míianvag sípokkal, melvek

fí.i.iin in thc ~ti) ( ciitn/y. }lou'cicr.

lehetővé teszik a duda hasz-

ÍIH' piisr oiiiy. iutt iilso ti'c fiiltirc.

nálatát

g\'ermekek

HHHH|HB^P%

s/ámára

1|

-^tiuil! i'ilLigtí. (inidihjlly

} (xtcndcd niy ir>t\nrl>

Hdsiii. 1 \rritrd to i/rtjtirrr

ami thc pl,iyi)ig rcchfiiquc

hoth

Hu>igtíritui folk biigf'ipc pLiycis .md ihosc of >ici^h-

rcscíircl'

As </ tcsidt of ii i icjs <uvnrdcd thr
Masrcr ofFolk Art in

! nhilcc cxpcriinoity

.ifso i)i f/iii

d/uinc-

rrS.
clicrcfore l

dircctian.

Brsidcs

hitiddcr

pipc

(^iitp.itl'i.m

I ,tin unt iutcrcstcii ni

tvltli pfii'iíic nrds ívfuclt cnahlc tl>c iisr

is. Sikerült olyan gumitöm

of tfif f'iií^'ipc itffi) hy cíutdrcn.

lős gyerekdudát készítenem,

(fuid>cn"> bii^upc

ami nem igényli a tömlő szo

rctjKHY t/ic pn'fsiiic of tl>c b,ig, itttd tfir iicvcr-oidtníi^ (ttu-

rítását, és a dudások rémét

ini^. t/'c dcipiiif of i/'c hü}^'ipc píi/ycn, /< >ioi >tccc>s<í>y tUiy

az örökös hangolgatást - sem

íongíT ctt/'ci:

leszi szükségessé.
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H:<TOR:KUS h> NTP! HANX^NZFRIVENZÍTÖK

t.'
ROMANEK T i h a m é r
2481 Velence, Tulipán u, 2.
Teleion; 06 22 473 978
romanek.tihamer@lreemail.hu

Rorr.ar.eK T i h i m e r l')S4-bcii Budapcsicn szülcu-ii
naocvaiadban. hjtodik gyerinekkéni. Édesapja Romá
né.-, /^..".^ras. AZ első lantepítő volt Mag>'aror5>7ág(in.
Mar p e r m e k k o r á b a n c-lbüvültc a hangizcrkcs-zítcs szcpscge. IC' na£Af>n korán apai anyanyclvkcni ivódlak belé
c rr.c^ter^ci: tugá.sai és ismcrcici. Fiaial ktirától löbb kiállitison '^e:jz réizt. nc-Mr-s művcs/t'k jáis/anak hangszcron:
^arko^^ Cicrgelv, Szabó Sándor, Jósé Vazopuk, jade
H e d a n . Szilág\"i Sándor. l'-)8')-bcn a Zeneiudoniányi
I.ntcr/etben rendezet: kiá)h'táson i. díjai nyert historikus
haneszereivcl, ezután Sáráris/ki Pál mester meghívására
vonoí'-pengetös mestervi/sgát tesz. a mester miihelv'ében.
SOK .Töza; es kültöldi szaklapban írnak mimkáiról, és a
M a c - a r Televízió is több miison készít róla.
2(1*Ml augusztusában Esztergomban a Hang.szerkészíiök
Nemzetközi kiállításán arcbilutójával aranyérmei nyer,
valamint Kamarai nívódíj 1. helyezési kapja.
2001 augusztusában a Hangszerkév/íiök Nemzetközi
Találkozóján eg\' ezidáig teledésbc merült hangszerrekonstrukciót állíi ki: egy
lant-cscmballór.
Ezt az i s t r u m c n t u m o t a
szakirodalom szerint J. S.
Bach inspirália. melyei
Johann C h r i s t o p h Fleischer l ^ l S - b a n
épített
elsőként. Romanck Tiha
mér számára a s/akmai
sikerek mellett családja a
legtontosabb. Titkon bízik
benne, hogy három fia
közül valamelyik
majd
folytatja a családi tradíciót.

lihiimér

RotHii>ifh iviis \n>rn in Biidapen in I9> 1 intő ii

I'ir^r family tis ihf iixtl) horn ihild. His fiitinr ivas tin- first
lutf niiU'cr in Hioi^^iny
As fiirly iis in his ihildl.HHui he was iilreads' jtiícinatcd b\>
rnstiuinmt

nhiícm^. so ffiy cirly he dhuirhed thc htinívl-

edgf ,ind tht- tricki of t/ni rr.ifi íis .Í "piHmiii/
tnnguf . Hf híis partnipated
hif youth. Aímiduns
Gergely Siírközy.

in íei'end t:\hihitioiii

nf distinctton pLiy on hti
Sándor

tnothn-

Sz^ihó, fosé

unce

tmtrumfuti:

Wizopuh,

/,ihui

Hcdiiri. Sihidor SziUgyi. In i9íi^> <u the exhihition
nized ,il the Instiiuie
u'iíh

of Muiimlogy

his historiciil

Sárdnszkis

instrunients,

invitdíion,

on stringed-p/ueked
Miiny líungűrian

he won the ht
l/un,

exuniination

leleviiion

tcrite idwut

hisínonení

he won thegold medál with his arehi-

hito. and upon deeision oj the partieipants
Chamhers

he recctved the

ht prize aj the High Lerel' Aivard. In Aiigust

2001 at the mternational

meeting of instrunient
síink intő ohlivinn:

niakers,

/)e presentcd

an instmnienf

harpsichord.

Aeeording to the professiona! literature

instrunient

his

niakes prograrnnirs

úf íúni iis u'cll. In 2V00 on the hiíernatinnat
Miikrrs'FxhiOition

Pá!

in the miisters ivorlcshop.

and foreign jouniids

u'orks. and the Hungárián

prize

on niusíer

he piissed the nuíster

instnnnents

tirga-

a Intethis

was inspired hy J. S. 8aeh. and uuis first budt

hy Johiinn Christoph hleiseher in ] "18.
In addition

to the profeaional

sueress. the ntost

impor-

tant thmg to Tihamér Romanek is his family. Seereíly he
trusts that one of his three sons will eontinue

the laniily

Iradition.
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SZERÉNYI Béla
Ihiupzcrkészttú iicpi ifhtnHih'i'.'.z

1039 Budapest. Baratpataku.6/h,

fj,r8

Telefon: 250 7988
Mobil; 06 20 438 9145
szerenyibelaé^lieemail.hu

I-(>!h itrtist-ir,ifis}ijíj)i i}is!riin)nit nuÁ-a Bélti Sz-nruyi, thf
Prtsifliii!

iif

ihi-

Hiiii^iirhiu

Jijynnnit->ií M,ii\-):<i'

Associiitii'ii, h(j< Inrn iHiiking hur<í\-gu>fÍ!t'> (in tiit

yiun.

Hf ir'Cfiirfl ihc />ií</< of his i>roliy.i()iuil L'n<iiríty/i;t' in thr
SziTt-nvi BCIJ a Mjgvjr Hjngszt-rész Szövitsc-g flnöki-,

Musiiiil

liaiipNzcrkcszítő iicpi ip.irniiivcs/ ti/ t'vc kcs/íi U'kLTÖkci.

u'crh.shop fmm Milhily liiirsony, tíu hi^t tradiuinuil Intrdy-

S/:iktiid.is.í[ .1 t hings7tres/kcp/(í Isktil.ilijii ,il.ipi)/tJ níL-g,

ptrf{\ iHiÁ-n. flis mmjuuiy. tik' likiri) K'fr (Hurdy-^urdy

imjlu'lvéi Bjrsonv Mihil)i<'il, .1/ ui(ils<'i hjg\(ui\áinör/o

lTfi),

[L-kcrökcv/iitSiöI öri)kölic. ("t'gc, J I ckLiö Ktc, amelyet

/iispos.tl (ij t/i(- »iitsitiíl)is \i>i(f l'^9S'. Bt'Li Szrrcnyi is iinr

lídes.ipjáv.il .il.ipítDit, 1')''2 1)1.1 .ill .1 mu/sikiisi)k rfiidelki'-

unlv >i>i iihtruinnit

/éscR-. SzL-rcnvi Hcia iicin Lsdk hiingszt-rkcszíiö, hanem

íi\i('lh'r iiiui,1 jolk itiu.iii' risrijirha; He hiu hfoi ii ineinhcr

eltijtli'irmiveN/, tanár ó

nép/enekiinui) is. Ke/dt-tektol

of ihf Hi(}!^,itiiiii liistriotuiit Mdkcrs 'AisociuiinH siiue the

tagja a Mag)ar Hangszeresz Szövetségnek, melynek elnö

hrgiinii)!^ ami he Ihn heen e,inyi>tg out the I'resident'i

ki leendőii 2U(.I1 óta Iái ja el. Alapíinja éi vezetője a

(iutiei <i>ier 200}. He is ii ftiundiiig ine»ii>ei iimi the leiitíer

Mag^'at Tekerözcnekarnak és. a Bokros zenekarnak.

of the Huiigiiriiiti Hiody

Nevéhez tü/ödik hét C D lemez, a tekeröoktatá.s alap- és

BiikfOi FiKeiiih/e. Hii iiiune /> eotttieeted with <emt (JDs.

középlokú

lantcn'énck kidolgozása, jónéhány tanul

the eliilHiJiitiúii of the /'urdv-gttn/y teitehiii^ pLui on husié

mány, cikJs cs előadás. Három alkalommal nyerte cl a

íiHti ineiliuin lei'el, iciili tjtiite ,i iot of sliuiie^. ,inie/es ,i>i/i

Népmt'ívészet lf)ú Mestere címet, hangszerei s/amos kiál-

lee(u>e>. He ic.f- tliiiiniefi íi>e l/le/ )<iiin<i M.ister of Folk

liláson kaptak díjat, l'ckcrőinek minő.séget művészi igé

Ari tinee íitnes. iiit/i Itis iiiítriitnents reeeived priees o>i

méi es elméleii munkái garantáljak. A S/eréiivi-iekcrők

ttnnit/iys exliihiTiDus. !iie (jUiiItT)' of l>i^ l>n>ii\-gttyfiic< is

egyedi megrendelésre kés/iiliiek elöadéimüvés/ek és

{^Uiininteeti i'V i'Js líeniitndiuo cne to iirtislie ilspeeis iliiil

zeneiskolák részére eg\'jrátit. A válaszihaKi modellek for

lluoretie,i! wark^. 1 l>e Szeiényi luirdy-gtniiies are nuide

mavilága alapvetően a nél-Allöld hag)'ományái követi,

npoii indifidtiid

tie k é s / ü l n e k

seiiools iilike. Tl>e si>,/pe of the niodels tiiat eaii he ehose>i fól

középkori

kópiák,

es sa)át

fejlesztésű

hisirtiinfiií

Miikers' Sihanl.

He itiht'titt'fl

hit

H'hiíh he lúuiiAi'ii u'ith iii^ fiitlur. lurs i>ifu iit íhr
inil

WÍÍIY);

ÍIISH ,i

iiuniy

pfrfi)n)i!iig ,n-r!st. ./

Orehestra itiiel of the

rrijiiesl for perfortniii^ iiriisK and iiiusie

elektroakusztikus hangszerek is. Minden eg\'es hangszert

ión s htisieiilly the triiditioii^

a Népi Iparmíjvés/eti Pirkárság/siírije hitelesít.

Hungifriítn

A Szerényi-tckerők testébe bcsülöll - a dédnjg\apától

instri(»ie}its lUid eleetroiieoinlie ÍNsfrun/er/ti dere/oped on

örökölt -

i'is

monogram

ma

már széles körben elismert
^•édjeg^'.

OH'II.

of liie Southern

(ire,ít

Plit/ii. Imt he iiho »utke< eopie'^ of tnedievai

Liiei' inslrionetit /i eeriified hy the jioy of tl>e

Seeret.triiii of Folk Arrs. 1 Iw Dionogritni, inherited fyunt
hi'i ^reiit-gr,titdfiitl>er •ind burfied inlo tiie hody of
tl'e Szeréiiyi in4rd\-gurdies. is iiou- ii wideiy reeognized tritdeniítrk.
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Orgonaépítészetünk történetéről
S o l y m o s i Fcrciic
.. A hanpsztr isnifrrtf nrlkü!

"Wilhout

kfiowni^

iR-ni LTihctjük nw^ i{;.í7.ín

UY oíitiioí

rfití/y

a rajiuk jáis/oti /t-iicl sfm.

thf ifut.Uíprrforniffiotl

l/'t'

iiiitruDinit

ioi^f>:il,j)irí

tlif>}i t-itlwr. "

Rajcczky Ben janiin

Briii.timH

Ri7Jir;h\'

tl/gvfs han^s/eriortcncs/ck szvrinl a? ókor alexandriai

Jtaorr/ri!^

tn icrtiini instrttiurnt /ifiiiintíiii. thc .iitcrstor of

^öröp fizikus mcrniikt-, Kicv/ibiosz Kr. c. 2'>0 tájin lalil-

thc Of^íifi. thf u'itirr otgan. was imrnítd

ta fel az ort^oiia ösct, a vi/iorgonát. Ig\' az ókornak már

phyíiasi ,ii?eJ oi^iuccr Ctesrhius <>f Alexiiiulriit about 250

volt f^v oKan fúvós, biilcnry'űs h a n p / c r e , amelyen löbb

BC. Thiis ,tn!ítjiirty' h,i<i ahriuiy <t wind, kcyboitrd ttistru-

szóljniú zenét lehelen )áis/,ani.

tncui. otí u'hith it iviis pitssihlc lo play polyfduDin

hy thf

(jtrth

DIUSÍC.

A íOt4plc of (Srnrmio

l,itf)\ in JJ8. thc Aquiihuni

Pár száz éwel később, 228-ban kapott ajándékba egy

fl^/itfn

tt'ii^ hrstoncd

víziorf;onat az aquincumi tűzoltótestület. Nag)' Lajos

A>r/>roíogisi Liijos Nítgi' found lUid f\oit\ittd

régész 1^)31-ben találta meg es tárta tel ezt a hangszert az

mrnt i» J')J! itnioiig thr ruinrs of ,i)i iimifut firehnuH\ 0)t

egykori ti'izohószékház romjai között, a mai Budapest

the spot of a tiiimjurmer hutldtng locuted in lodtiy V Diitria

III. kerületi Szentendrei úii transzformátorház helyén.

III

A/ Aquincumi Múzcuni ma is ör/.i ezt a híres hangszert,

Muscuni \till prtsfrt'fs

amelyet a világ legrégibb orgonájának

ciiiisrdm-d III be the tnost aiuient orgűti oj the worl/l Ai t/w

tartanak. Az

connuiind

of Budapest,

S::rntrndrfi

•! watfr

Sttfft.

fitrfirífitn.

ihrs inítm-

!he

Aífuinti/ni

ihis fdnious instrtnnfní.

ívhnh is

l')32-ben Stra.ssburghan rendezett Nemzetközi Orgona-

Intrrniitíona/

kongres-szuson Cever józ.sel organológus vetírettképes

organulog Jíhscf (tfyer irpnrtcd in a slidc show about thesf

előadás keretében tette közismertté e híres leletet.

Jitnious

Sft'fra/

(hgaii Congtr>s held in Strussburg in J9JJ,

findinp

rciunstruaions

tvcrc ptrfonnfd

JTítgintiits of thf Aijnimuni
••;.p..k

nf thc

rrmitining

orgiin. The firsi - in J935 -

was niiidf under the direetion of József Ccyer and X'iktor
Sugár of the l'éei Organ /•'aeíory József Angster and Son, the
latest one - in 199~

u'as prepared by the Pees Otgan-

buiUing Manufactiire.

Jhts latest t'crston ean be seeii in

Kőbánya Museuui of l'ire-fightmg
pLiyed. and it soundi!

in Budupesi. It can be

This leeonstruetion

refleets most

aeeurate/y the sound and '•trueture of aneient tinies, because
this instrunieni uuts- built íts a water organ.

K l \ * * ' V * « - t * M .K

(.1 sipokh(j>

In eonneetion rcilh the organ. we alsó hear about the first
A/juineuni

organist.

whose naine

was Aelia

Sabma.

Aecording to her epitaph ti'hieh remained intaet "tier shape

.•rzaoalyza (vi7>

u'til lire on in eternity, beeaiise she frequently played lorely
Széisürítuust

niusie on her organ!" Although this extraordinary finding is
not renlly part of the Hungárián organ culture. ue proudly
presert'e this unirfue re/ie of instrunient history. In anetent
time Byztintitie musie. the organ was used tn the arciis and
thratre. In ~57 Hyzítntine Etnperor Constantine l, sent an
ornamentedand

A vÍ7n>rj;iinj s/cikc/tlc Hfiriii •>7trrinl
Struíture oj thf wjtfr or^jn. juflrdin^ lo
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valuabie organ to the franeonian

King as

a gifi. This Wits the beginning of the Furopean history and
IImin

propagation of the organ.

The History ofOrgan

Building

Ferenc Sólymon
A/ áquiiii-umi nrgcma tcimm.irjdi

uiirdékc"iböl

rckons[rLikv.n) is kcs/ült. Az elsőt

I'>3''-Hi.-n

löbb
(.jcvcr

József és Siit;.ir V'ikicir ininyúisával ,i pccsi Angsici jn/scf

Álíuig icilh (.'hrislhOi (ultmr.

(jrf^oriiin

duiut

lUul thr

iirgiin ^yiitiuidly niiuie thrii u;iy In !ÍH- n'hole of

tuívpr.

llh'

githied

Ronuin

iíH({ hritmoniííii

(iirgoriítii

\ihools

cs hia Orgonag>ar.i, a lej^uióhbii - l')07-hcn - a IVcsi

groiaiíi in tht {..írjuitUhtu H.iyiu tis irrll. hi Hungi/ty

Orgonaepítő Manufaktúra kés/íu-iii' il. K/ a k-gújahh

pnhfsí

változat a Kőbányai l ü / o l i ó i i i ú / c u m h a n l i i h a i ó o iiicg-

Hizítrgoni

íi7Ólaliaihaió. E? a rckonstruktió a IcgliíveblKii lukro/i

Retudiitinf

az okíiri hangy.ást cs szerkezetet, mivel ezt a hangszert

sehooh. Air/>r//ifn^ ío ihe fo lullfH "Polish Chwnit

dated

víziorgona szerkezetben építették meg.

from ahout 1200, <// ÍIH- nieetnig cf Kiiig Siiint

Stephen

eoulii loiitiutif

in the itge nj Siiiitt Sttphcn.

iiiiti other (.íir/u'eúij/j.

Buiiliciii

iniDhisUn' 'it l\vi>i(iiiih}!iHii thor

ihii

In tht'

itnd ni

ihe

tv<rc íliorui

ti'id' ihf Polish Primr, ihfy wnr p/iiying on ,in "o>(^ii)tii>/i ".
A? orgnna

kapcsán

(irgdiiamüvésznöröl

értesülünk
is, akit

az első

aquincumi

Aelia Sabinának

hívtak.

It !/',}} pyp(fid>h 'I ^iii.dl orgiju without pcd,7!.\ idsc üilltd a
pnf/tirc.

A nu-ginaradl sírldirata szerinl: „Alakja örökké él az em
berekben, mert gyakran és kedvesen meg-megszólaltatta

Á! tht- luin ofthf

orgonáját v

III U)i iiicrt'iifing iiuviber of urulthy pLues locatfd on t/te

!^ih-l~i!h

Cfnrnne.i, organs werc l'uih

terrilory oj Roydl Hun^iiry. An fttrly orgaii
Bár a magyar t)rgonakuliúrának nem igazan része e kü

íi3n he seeii on tin illuniiiujtion

lönleges leletünk, mégis büszkén őrizzük ezt az egj'cdül-

Sdiiit Elisiibeth s pr,iyer hook.

repreieiiíiition

oj ihe Ijith Cciitury,

in

álló hangszeriórtént-ii emlékei.
Bizane ókori muzsikájában az orgonát a LÍrkuszban és
a színházban használták. V. Konstantin bizánci császár
ajándékba küldöli eg>' díszes, drága orgonát 7S7.ben a
frank uralkodónak. Ettől az idöponllól számítják az or
gona európai történetét és elterjedéséi.
A keresztény kultúrával egv'ürt a gregorián ének és az
orgona is fokozatosan eljutott egész Európába. A rórnai
és frank gregorián iskolák a Kárpát-medencében is tért
hódítottak. Magyarországon ez a folyamat Szent István
korában lol%Taiódhatott. Az esztergomi és a többi széke
segyházban,

bazilikában

valamim

a

pannonhalmi

bencés kolostorban kórusiskolák mv'iködtek. Az 1200
táján keletkezeti ún. „Lengyel kri>nika

szerint Szem

I s n á n kiráJv és a lengyel fejedelem találkozásakor egv
„orgánumon" játszónak. Valószínű pedál nélküli kis

/

orgonáról lehet szó. amit pozitívnak is nevc/Or£;on.).ibr.Í7olis S7irnt Pr7.>chet im.iti^ipos ktinyvrlicn
t I V S7.Í7.ufi niini.iturj nvnm.in}

A 1 3 - N . század lordulóján már egyre több, gjzd<ij,
helven építtetek orgonái a királyi Magyarország lerülc-

Or^.iii rrj'>rsrti!.iíniti iti Suiiil
{loliniriií^

,in liliDnnuiltiin

l-lii.tl>rlhipr,tyrrhnok
nf tht !,^lh í fniu)-)')

lén. Korabeli orgona ábrázolási láthatunk a 13. század
ból szárnuzó miiiiaiúrán, Szem Erzsébet

imádságos

könyvében.
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A 1H. százjdból niJr lu-v s/eriiu is isrmTÍiiik ct;y-cg\'

A>. carlx its thc lith

ürgonjcpíröi: pl. a n.ip-s/c-ht-ni Rcnyspcr Istv.ini, aki A

huilfiin

Zemplén i n c ^ c i Ltltsz ktizscg ciinploinjba qii'cfit új

{lífrniiUinst.Jiít). u'hi) huilt ti >ini' orpni for the chunh of

<ir};anji. Ri-nyspcr I.ífv-Hen hfpcrli .) Ic-lrszi prc-posiot,

iht'pttrish (ij lflrsz. ru Zentplhi (.'ouiity. lu 136^

mtri iuni fi/eite ki A kt^s/ urgtinácrt járó ^0 dranylorin-

sucrl ihf pmi'íhl of L<'lfsz. htrausr he did iiot pay the -iO

loi cs Aí íi;t-rt lovai sem kapia met;. Hamarosan t-nnek az

gold^uldcus ou'ff/ far í/if iirf^iin Roiy^pcr Ihui fniished. und

clliínkezöjcrc is lahiliink példái a löru-iultniböl; l4(i''-

hriiiiiH- hl- áld not nu rirr ihr prnmtsi'd horw cilht'r. !ii

bcn VVtési Albcri veszprémi püspök niegbizza a Miklós

Hisniry soon ive cin find ,ni e\,iinple to tfic toiitniry *'< wrH:

lu-vű ör{;onamestcrt, hog\' a székesegyházába orgonái

ifi !-)69 Alberi Vetési Rishnp of Veszprém

építsen.

the nrpni huildiiig tii.isier iiijnied MiL'léíí- to huild lUi or^iín

jMiklrts

válialia

is

a

megbí

Lrmuty.

iir ,ilrt\iriy know ^oinc nrí^íin

hy ihv>ir: i\g. lur.'ni Rfnyfpi'r

of

Nij^'szchen
RfHy\pti

conimiístoned

zást, de a/ián a felven pénzzel kereket oldott. Végiil a

III the ( lithedriii

király rendelte vissza MikJós mestert Vcs/prénibe.

theret/fier he tooh to his lieeh wilh the nu»it~\' reeeit'ed.

Miklós ticeepted the iOinniisiinn.

but,

Fiiuilly. it u'itf the Kiiig wTío ordered nuisier Miklós bitek to
Mátyás király reneszánsz budavári és visegrádi udvará

\'eszpréi».The

ban lévő orgonái arról voltak híresek, hng>' sípjai ezüsi-

Mtitthittt in Rudii íind Visegrád urre finiious for hitrin^

böl készültek.

p'pfs niiide íif si/rer

A török veszedelem és hódoltság mintegy 1 SO évig megál-

(ir^,iiii ni the Reihiissaiiee Coitrts of /\i>tíf

The Tiirkish nuiiiiee iiiid oirupiitioti stopped our or^iiii-

lítja sok mással egyetemben az orgonaépítészetijnkei.

building for itboiil IfiO ye,irs

A Felvidéken és Erdélyben az orgonakészítés azonban

things.

a török hódoltság ideje alatt tovább lejlódöit.

Sloi'iikiu) jttd

rhe or^,nibutlding

iiloii^ ívith niíiny othrr
in

i'pper

f-íuiigitty

(notr

1 riinsylvittiiii. hoirei'er, eontintted devclop-

ing durin^ the Turkish oeeup,itiou.
Levéltári

adataink

már

a

l-i-l'>,

századból több orgonaépítö-orgonista
szerzetesről is tesznek említést. A 16.
századi kolostorokban gyakran olyan
orgonaépítő szerzetesek is működtek,
akik nemcsak javításra, karbantartás
ra, hanem lij orgonák építésére is vál
lalkoztak.

A tsíksomlvói

szerzetes, Kájoni

ferences

János (162'V3()-

1687) zeneszerző, orgonista, a nép
énekek cs népdalok gyűjtője, ilyen
orgonaépítő hírében is állt.
Hazánk legrégibb - máig fennmaradt
- orgonájái a .soproni Szent tjyörgy
templom őrzi. E legbecsesebb miáemlékorgonánk építője a bécsi lohann
Woeckerl, .iki l(i.í3-ban fejezte be
hangszeréi.

(Irpon-ik Jíi \>\^ rvi owiiak m.ipjr Icnp'cl urjlknijiíi i.il.ilkn/o tt-iv<)niili.\.in
(hpi'is 11)1 ilif prtHrsMcn of iht tncrii'i^ i'/ í/'f Ausrn.in Htint;aHitn l'i'li^h Kiiip in l'^Ifi

A török kiűzése után az ország nyugati felében egyre

T/ie iirchivcs niake mention

ttibb orgonaműhelv alakul, Caspar Burchart

orgiinist motiks froni the l^th-I'^tlt

(ilTSS)

of sefenil orgitn

huilding-

Centuries iiireiidy. In

Ciyőrben, letter Jakab (1743-I'^8H) Kőszegen dolgozik

iCtth Century monii^teries. there n'ere often orq^itn-huildin^

nninkásdival. Orgonáikat mechanikus csüszkalada rend

mnnks deitttng not only with repiiir iind nieiinteniinee, hm

szerben építik fel, többnyire pedállal, eg\-két manuállak

íilso U'ith the building of neiv orgiins. fhe Prttmisciin friíir

1 "^-iO regiszterrel. De építenek falusi orgonákat is pedál

Jiinos Kiijoni of Csihomlyo

11

(1629/30-168'^),

niusie eoni-

nélküli, kjs pozitívot, hitulj.úszns hangszcrfkct. Ilven

f)OSfr, orgijiiist. lolltrtor of folk elhinti and of folh >on^s,

kJschb hangszere rjjzolt

nijnyed i/>f rtputiJttoii of hcing an organ huddcr i/v ívcll.

meg 17'^'J-bc-n Cortc

[o/scf

budai orp)naépí(Ö.

Huugiity!( oldeu - still existing - orgiiii ts praervcd
Síünt George

in tiu

in Sopron. The huilder of d>ts niosi

(IIIDTII

vdiutihle histarií orgiin is jnhunti Wodkerl ofVienmi.
finished his instrument

tvho

in 163.^.

Afier slif expulsion of rhr /utk.y

orgivi icorksfwpi in ii'i

incrciiiing tiurnher nrrr founded in tbe \\'h:erriptui
tvuntty

Ltispíir Bunhutí

of il>e

f-t I'~58) woricrd U'tti> hii work-

as in Győr. Jiikab Jctíer (í'^-l3-l~SHi

ni Kőszeg. Their

orgiin-i ivr hiali ni ,i niethitnictd slirie cheu íysiem, nio^tly
withpediih,
Hoií'nrr,

onr or itvo nhniuti/<, / 5 !o 20 reí^isttrs.
dh'v huill ii//,ígf orgiuis as ur/I, withot4i ptyLds.

sntij/IposiliiYS,

iiisiruineiits pl.tyed on {he hucksidc. Sueh a

.\niiíller itistrunie>ii uun drawn

hy organ builder

fózsef

Corte ofliudii

in 1 ~'^9.

lhe nuiionty

of Biiroijue orgutis u'ti.'i ereded hy foreign

orgiit] buildcrs, wfio ciune to sen/e in Hungary, for there
were only ,/ few spni,disis

in our countiy ,íí tJjiil time.

Pnigue-horn Jih.ui jitnusek

biiilt his liirge orgitm in (he

Pannonhalma

Benedietine

nionasíerv ehiirch and in the

Kalocsa Cathedral during (his period. Likeivise. a signtfl<.diK' |ó/sfl t>rg<iii.irJÍ7.! l

caní nias(er of laté Baroque was József Herodek.

'' ból

Orsiin /Jr.itring hy /(k'.^r/ Ccrtf frpm !

'^

builder of Moraiian
bcautiful.
Román

origin serded in Pest. tcho bm/t hií

ornamenied,
iatholie

organ-

large organs in the

City

Pari.sh

Budapest

('f>i4ríh and

in

the

Frangelical Old Chureh in .S^jircas. Ihis trejid was ehararA bjrokk orgonák tugy révét a küllöldi orgoruépítök

teristic alsó in the 19th Cent un'- I he neoelassiral organs of

állítják lel. akik Mag>'arors/ágr.i jötifk Um-lcpcdni, niivd

Salzburg-born

kevés szakember volt ebben az időben hazánkban. Ekkor

the ntonuniental

építette fel a prágai születésű laniesek józsei nagvorgo-

the E.iztergorn and Fger Basilicas.

ludwig

Mooser, settled in Fger.

stillpraise

works of their designer and httilder, e.g. in

náit a pannonhalmi bencés apátsági templomban és a
kalocsai székesegyházban. Ug)'ancsak jelentős mestere

In Pest. an independent instiitnieni inakers'guild

volt a késő barokknak a Pesten letelepedett morvái szár

stituted in !H3C>. Countless organ-builders, or organ-artists,

mazású Herodek Jc>zset, aki a budapesti bflvárosi római

a> it was then written, ean alsó be foundamong

katolikus templomban

Wií^ ron-

its menibers.

és Szarvason, az evangélikus

O t e m p l o m b a n építette lel csodálatos lárvánvú, díszes,

In the eourse of the I9th Ceníiny. an niereasing nuniber of

nag>' orgonáit.

organ builders of Hungárián

tounge were actice in this rare

profession. The organ huilders often sertled in episropal sees.
Ez a tendencia a l'^J. században is jellemző. Az Egerben

eeclesiastieal eenters or in their neighbourhood.

letelepedő salzburgi Ludwig Mooser klasszicista orgonái

reeeive the orders more easily. In 182^, htván Koviies estab-

máig is dicsérik

líshes his workshop in Szeged, from where t>e delivers his

tervezőjük, építőjük

monumentális

alkotását pl. az esztergomi és az egri bazilikában.

in order (o

massive Instruments around in the region. ! hese organs are
icorking perfeetly ecen today. In most of the eases, they are
budi in a neínlassicalor^an

rase.
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Pcsiin 183()-bdn önilló hangszf rkószítö cch j b k u l i mtg,

ílu- puhlii\

tagjai kö/ött számos orgonakészíiő, vagy ahog> ebben az

Huii^tintut or^iin huiUn^ at diff'nrnr rnidr or eirUsiastioiI

időben írják orgonaművész is található.

exhihitiotis. Na^'Viimd-ljorii
eitablhht'ii

íítloiliúii U'íts (inected to thr nistrunutit)- oj thf
Niindor Koninrnyih, who ihid

hi.\ oig.tn worLs/wp in Kim^ Slnrl

in Pest.

A 1'). század folyamán már egyre több magyar nyelvti

cxhihiteri his ivorh for the firsi tinic in I\'\i iii IH-iH.

orgonaépíiö szorgoskodik e ritka szakmában. Az orgona

Duritig hií shori life, he huilt lOP orgjm jot thf tcrritory

építők gyakran püspöki székhelyeken, eg)'házi közpon

of historií- (iredt

Hungary.

tokban vag)' azok közelében telepednek le. hogy igy könynycbben kapják meg a megrendeléseket. Kovács István

Orgittt huilfier Kiiroly Sziiliiy oj Szrkeijfhéri'íir

made his ,H

Szegeden 1827-ben rendezi be iiiLihelvéi. ahonnan a

n'gi^ifrs orgitu of thr Tordií Ei'iv>gf!i<- Chunh

környékre szállítja masszív, máig is remekül miiködő

Ahout ihis ntg,vi thc folloifing wiis reporied: "ll.us organ

hangszereit, melyeket többnyire klasszicista orgonaházba

hit'i hcfii huiU for onr iind ii hiűj yciir. henjiisf the iiriist-

épít.

buildcr fthidf ii on hi> oivu, without any heip.

in /<y5').

Eierythin^

in llif tngíiu ii hií work. He has heeti worhing on it in thc
A niagyar orgonaépíiők hangszerei kijlönböző ipari vagy

Tordas church for -4 inonths. and afin having patntrd

egyházi kiálliiison hívták (el az érdeklődök figyelmét.

iOinpleit'ly fhiished it, ihc organ was Knisenaicd. " Organ

Az 1848-haii rendezett
mutatkozott

pesti

kiállításon

be a nag)'váradi

and

^%
JÍ^^ÍLL.

születésii

Komornyik Nándor, aki orgonamühelyét a
pesti Király utcában állította iel. Rövid élete
során 10'' orgonát készített a történelmi
Mag)'arországra.
.Szalay Károly székestehér^'ári orgonaépítő
ISSS-ben készítette el a tordasi evangélikus
templom

8 regiszteres orgonáját.

W^\'^

•i'!íí$^^-K "^í^^'í^

^ '

HrrÖl

írták: „Ezen orgona készült egy és fél évig,
mivel az építő művész ... minden segítség
nélkül maga készítette. Minden, ami az
orgonában van, az ő munkája. A tordasi
templomban 4 hónapig dolgozott rajta, s
miután befestette és tökéletesen elvégezte,
felszenteltetett.'

Szalay Károly

orgona

mester az orgonaépítés minden

munka

: fd

^mitmmmi

VMWV

folyamatai, csínjai-Hínjái egyedül el tudta
készíteni.
Jeles mesterek, műhelyek gondos munká
jukkal világhírnevet

szereztek a magyar

orgonakultúrának. DangI Antal és Fia cég
(1840-1^)09) nemcsak a Zeneakadémián
1882-ben ielépítctt orgonájával lett híres,
amelyről Liszt Ferenc is elismerően nyilat
kozott, hanem az Operában és a Máryás
templomban felállított hangszereivel is.
KrimnriMik Njndnr hiimli)k7.iii rj)7j
j <./cnlmjrionkai Ji m n u i kilolikus pléh^nijieniplnm orponájiho/ I ISS-o
N.iiiripr Komornyik 'i finnt drjwing
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for thr RC í'jrtsJ' ( huri fi of '^;/'iilmiirliird;il,i

í /H'i-ll

A /tiujkjdctiiid

1'107-bcn átádoit l is/t Fert-rH téri

épülftcbfii dllíum.ík lel l u / i r i k c-lsn knrucrtorgonájit
(nc^-

m.uiuálos, ^4

repis/icrcj.), amelyet

^

J

ivorkiiigpxnesi,

each

iiicka litid ttrhniijues otí hu own.

ncmii

Heinrich Voii Sölinc durlachi (Némeiors/ág) ct'g kés/íteil

huilcíin^ nnisler károly SziiLiy iva.'' iihlc lo íuronipliíh

Dislingutiheeí muítcrs iitui workfhopi ^iiitied

loisknlj

world-fíjmc

jiir ihf Hini^ijriiDi nr^iUi cuhurc lluiiihs lo ihcir

n.ípytormébe. lg)' J templomi

i' rxtriitfd

orgonahangversenyek mel

aiinpatiy Aiit,il D<íngi und Son (JS~lV-

len

,1 konteriieremben

}9(f9)

is helyi kapott AZ orgo

u'ith dcvhindifig
/hK hciornc fiinions

not only

Actidfniy in 1HH2, ívhich iiun alsó
appreaatcd

zepétől

tudósít

épülő

Maithias

the

Chnrch.

Hungatys

firsl íoncert

ról. A cikkekben

(fhnr

nianiiah,

gyakran közlik M

u'hich

was

hangkc-

Acadentys

(ilis/po/iLió-

jai). s/erkcyciet

dernian

és

kritikai

organ

~-f registers)
buitl

lor

Lírge hall

Heinrnh

the

hy

the

\'oit böhne, a

riinipany in DnrLiih.

egyéb sajátságát, sÖt
jegyzcseket

they

az

orgonák

orgona

hut

{•rtrrrd in the Opera and

kc/dvc

egyre több lolyóirat

l>\ Ft'ienc Liszt,

íilso íhmugh iht' imtmmenis

A ]'), szá'/ad kö

néha

The

thmtigli the or^,in built in ihe MU.ÍÍC

na.

péi

iitrc.

(jerniany,

tva< ereeted in the building of the

nicg-

híitüí

is olvasha

Aeadetny

al

S(ftiare, inauguraied

tunk.

(1S34

l<i|.S)

lo:sfj

Átlóitri

liszt

l-erene

in I90~.

Thus,

besides ihe organ lonterh in churehe\

the

organ had made ih way alsó inlo the eoneert

A magyar orgonaépítök vándorút-

rooni.

jaJk során nemcsak ,r/ osztrák (óváros
ban, Bécsben álltak meg tudásukat g)'arapítani, ha

Froni ihe heginning of ihe ][Hh ieniury

nem Németországba sőt még Franciaországba is elju

nionber

tottak. Angsier Jo/sef a vilaghirií Cavaillé-Coll párizsi

under eonslruction.

mijhelyében vértezte lel magát a szakma leglejleiiebb

lion of the organs. their strueture and other characteristics.

technológiájával,

and we can someiinies ei-en reád sntne niticil

tudásával, es ezt az orgonakulturát

of journab

on, an increasing

were reporttng of the organs be/ng
Ihe artie/es ofien shotved the disposircmarks, too.

hozta magával, hogy hazánkar lelzárkózta.ssa európai

()n their travelUngs. in order to enhaiice their

színvonalra. A magyar oigona történetében ö volt az,

ihe Hungárián

organ builders did not stop m Ausirta s cap-

elsó

ital. Vienna.

T/uy eaine as far as Certnany

orgonacpíiö,

aki

hangszeréről

könyvet

ín.

knowledge,
and eveii

(Az orgona története, lényege és szerkezete. I'écs, 188(i.)

Iranee. József Angsier acíjuirrd ihe most advanced

Angsier műhelye, gyára -

flgy and knoivledge of the profession in the Paris trorkshop

gencrácitíkon keresztül

-

a több mim l.íOO orgonájával a magyar orgonaépíté-

of tvorld-renonned

szcl javát alkotta meg. Ez az orgonagA'ár épíieltc fel

ihis organ eubitre, in order ío enable our eountry to eahh

hazánk m m d m á i g legnagyobb orgonáját

IIp u'ith

is, a s/egedi

Hungárián

D ó m nag>' öt manuálom h.mgs/eret.

European

Cavaillé-ColL

leehnol-

standards.

and he hronght
In ihe history

hotne
of

the

organ, he was the fi ni organ builder to ivrité a

booh aboul his instrunients.

(History. ('haratteristics

and

A kapitalista ipari lejlödé.s az orgona iparunkat is áta

Strueture of ihe Organ. Péci. ISHd.). Angsler's u-orksímp.

lakította. A i'^ század végére niár nég\' orgonagv'ár

faeiory, tvith ot'er 1.300 orgatis niade through

versenyez eg\'mással: az Angsier Józsel és Fia Orgona és

creaied ilye greater part of Hungárián

Harmóniumgvár

fartory has buili Hungary's still largesi organ, loo, the Lírge

pécsi niijhelye

majd

g)'ára

(1867-

193Ü), Országh I^ándt)r és Fia műhelye majd gyára

insirument

generations.

organs. This organ

ofihe Szeged Donie íviih five

manuals.
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M S(il-1 920) IVstfii később Rákospalotán. A já^cmdor-

TIH- Capitaliitic indu\truií linfíop^twiit

fi Rit-^cr Tcitvcrck

inriusny ih well. liy the fuci oj the I9ih ('tututy,

lH')4-t(>l

BudapcMcn

Icánvvál-

chtUigcd our organ
iiy inuch

lalaikcm müködicitck orgünag)'árukat. jmcly l')^^-!!;

ii.\ ffiur orptn fiiiitirirs nrri' nmipftin^

használhat 1.1 nevét (később állami vállalat, majd magán

Ptrs u'orkslwp. l,Urr jtutiny nf thf (.)rg,ni itnd

tulajdonú

Kf'i. It-iil, végül a umcsvári

l-actory József Angncr and Son í!8(1'^-J'>">()), //u- warh-

Wcgt-nstcn Lipót és Fia Orgonag\'ár lH8X-bjn alapítja

\ho/>. liilcr fíUinry oj Sihu/or (JisrJgh ,inf/ Soii f/.S'O/-

olső műhclvéi. A gvar l')4')-ig léie/ik.

]920)

Aquincimi

wilh eiich olher: thr
Hitrmomtnu

in l'cst. Liter in R,iko::piilotii. l-'roin }H9-i on. the

líigernfiorf-hiiseei Rieger Brnther< operttied thetr orgivi fuOrgonjgyáraink tcrmcIcsE' lolytán ürgunaáilománynnk

inry ,i.\ ii \ubú/iiti}'\< in Buríiipesi. ívhieli ivih allowed tn use

cgvre g)'arapv/ik. A 1'). ^/ázad cs a 20. század dcjcn hcin-

iti name unlil /V^J {Liter it í>ee,jfne a '•taté eo/nptui)/, ,ind

diili mtnnviségj ícjiödésünk a/. I. világháború idcjcti

Ltter iigasn priiuitely oivneti Aquitieum

mt-gtorpan.

the fint icork'dHip oj the Ieniesviir (hgiii} Fiietory Lipót
W'egenfteii tind Son

A világháború során a honvéddmi miniszttr

l'M^ben

WJIS

Ltd.), Jfid fnially.

foimded in 1888.

The faetory

existed u}ittl l*)-l9. iJiie la thr prodiietuni oj our (ngan j,ic-

elrcndflif az orgonák homlokzati sípjainak hadi lélokra

ínries. the stúeL of (ngiim iciis ei>n.\t,iiir/y inereiisrn^ in our

történő Ifszfrelését, eltulajdonítását. Ezt a síprfkvirálást

cf)!/ntiy. ]he fjuiintit.itive

a tönénelmi Mdg\'arüryíáp területén 8 orgonaüzemnek

l/'e 1^)1 h Century itndtlt theheginningof

kellett elvegezni. A kiszerelt homlokzati sípok az Orszá

riiine to d stilhiiind dtiring WorLi Wur I.

developnient.

whieh ítiirted m
the20ih

( enti/r\',

gos Fémköz.pont tiilajdoiiáha kerültek. Ennek kapcsán
a Mtiemlékek Országos Bizottsága az orgonák műemlé

Durifig the World \\',ir. in 191 ". the Ministcr of Niiíion,ií

ki védettsége vímén mentesítette a régi orgonákat a

Defence ordered the di\monnting

of the front pipet oj the

rL-kvirálási(')l. F.kkor alakul meg az (.országos Magyar

orgijns fi>r iirnujtnent pinpofes.

This reqitiwtion hiid !o he

l )rgaiiológiai 1 ársaság is, amely az otgona magyar bará

eitrried out hy 8 organ-huiiding pLtnn on the territoty of

tait tömörítette egyesületbe. Ez a társaság adta ki az cKső

hisiorii Greiit Hungitty.

Mag\'ar Orgonaépíiési Szabályzatot.

the property nf the N.itioniil Meiitl Offiie. In this eonnee-

The renioved f-ont pipeí eutne intő

íion, the Ntitionid ( oniniittee of h/iíiorie AIonu?neni\, hy
Az orgonák általában a templomi, vagyis az egyházzenét

right oj the proteetion

szolgálják. Orgona oktatásunk lelsöbb szintű, imeziiié-

iineieni (>rg,in\ froni reqitidlion.

nve 18H2-IÖ1 indult he a Zeneakadémián, ahol 1''20-tól

NatioHid L/ttngitr/i/n Soeiety fin- (drgiuiology Uiis ereated

külön taniárg}'kcm bevezették az orgonaismeret okta

ívhieh riillied ll'e L/nnguriiin friendi (d orgiin> in tin itssoei-

tását IS. Ettől kezdve az orgonaművészek egyre nagyobb

lítion. /'/>e jtni ReguLttion jor Hungariiin

igényekkel léptek fel az épülő orgonákkal

ti'its ifsued hy this Soeiety.

szemben.

of hisloric org,jns, e.xenipied the
Il uun theii th.il t/te

(hg,ín-Bndding

Ezt támogatta a Zeneakadémián r ) 2 ő - h a n létesült egyliáz/eiiei tanszék is. Az l')2í)-as évektől egyre több

(ienentl/y. t/ie org,tn\ \erfe < /'lue/i, i.e. religious niii.ur. Tl'e

híradást olvashatunk az egyházi lapokban a készülő

insíitíition

orgonákn')]. A hangs/ertórténeti kutatásokkal párhuza

heing.ít tl)e Aeudeniy ofMuyje foni

mosan elindul a magvar orgonatörténeti

li sepiintte iuLjeet. teaehing of orgiin k-iwtrledge uuts intro-

Művelői

kutatás is.

közül Sugár Viktor, Iso/ Kálmán,

József és Zalánh' AJadár nevei kell

Geyer

megenilílenünk.

of org.jn te,iehing on ,1 higher levél canie intn
I88J on. In 1920. iis

diieed. tiiii. Froni IIMH on. the org,in iinist.^ h.ire heeoine
erer niore denninding ii.\ to the orgam heing Ltiili. Il>is H'UÍ

A l i . világháború ezi a iolyamaiot megállította, s csak

stipporíedlihn hy the hiieiilty of ( hurel' A}ri.<^ie. eoniing into

a őü-as években indulhatott el e témában a kutaiá.s.

e.xislenee ,it the Anideniy

Szigeti

l'^JOi. ii>e eiin reiid ,tn inere/i.ung nunther of itrlieles in the

Kilián bencés tanár levéltári kutatás

alapján

of Miisie in 19J6. Sinee tl'e

foglalta össze a hjzai orgonák történetét a Régi mag)'ar

religtoni- new<p,ipers ,d>oui the <ngini> nnder

orgonák című sorozatában.

l'ítriillel ío the instru/nent lubturieiil résen re/', re.^e./re/i on

eonstrtietion.

L/ungiin.in orgiui histoiy >i,frled ./.* iced. Among the >eienAz. orgona szerkezete, technikai szintje, hangzása a száza

ti'its. ive /'iive to meni ion t/'e Hiitnes of Viktor

dok során jelentősen áialaktil. Különböző újabb megol

Kiiliniin hoz. JózM-f Geyer itndALiddr ZitLinfy. T/iis proeea

dások jelennek nieg, a hangerő és a hangierjedekm

ii'iti .uopped hy World Wur ÍI, iind researe/i in this Jield
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Sug,ir,

]m-t;növfks/lk, mfgjflcnik a din.unik.ii .iniy.ilás kliLKi-

tvuhi muri

-st'gc, a játckifthnikai scgiiők számj is bnvüL A mtrchd-

rot'iWi/i, Hniffiiiiitif

nikus (.Mis/kjljiljt

liw />ist()ry (tf Uiin<^iVtii)i ii>'gtiii.\ iii />f.\ MTUÍ

lc-lv.iltj.i .i ttu-chanikus kúpJjdj a

1*X '^zázad utijlsci ncgvcdcbiMi. ni.ijd junnck a könnvii

oiily i>i ihr 0(h ii^iiin. Bilyfd on

"Aucifiit Huvgdiiiin

tinhii'fs

tciuhcr KiliJu Szi^t-f! sinntndrizetl
í'ntitltfl

Or^iiiií".

járású pnciimatikiis orgonák (ipiisai, a pnc-uinatikus
kúpkida, lá.sk.ikuki cs trurnhráiiLida. A io<.hnikai Ifjlödéi

Thi- stni, ii/rt\ tfíi>)!Í(',tlhfii,nidth('

vívniánva - a? flcktrornns áram

sitl>sí,uiiiiílly (IhDigfd in ihc touríc of tlw (.ciiinni^.

t-luTJcdcsévfl a 2ü.

souui/oj ihf nr^,ui luts
Wiih

s/.;i/jd lordiilója után liainarosan tiK-gjcIcnnck a? clck-

ihr iippe-iiiit>itr tij fiifjnrni

irorrn>s vt"/.crlcsű orgonák is. l)o a kist-hh lalvak ti-niplo-

r/'f tonf nm^r nurtihi-. ihr f>o^\ihility of riiiyiii^ Hytuiniir

Hi'w '•oluíioth. i/'r volunn' anfl
jfirli

íippoirs.

itiid í/'i-

numbiT of elfmníts
in^ lf)f pLiyitig

hflp-

ttchniquí'

iilso i>itri;i\t'}: In lln' /ii.\l
íjiiorlf}

oj

thf

19lh

C.futiny. ílh- >ii(\li,niicíil
ilide i/'esi ií upLiCf'fí hy
the

inci/'iiniííi/

\i>csi.

Ihni

lOnf

liiine

ihf

r\'pc> of thf fíJsy-fo-pLry
pncnniiUic

or<^ii>i.\,

thc

piii-unhJtii iisiif ilx'st itud
tticDihi.uit-

ihisl.

W'ith

ihr gi-iifiitl

nsc of tl'f

lulni'i'rinent

of ihc

Í/Y/I-

iiiíiil fvolulioH. thf

r/n-

ínc

ctirmit.

afltr

ihe

luni of the JOth ('oitiin'^
SfíON orgaiis witli

i/titrir

iOiitrol ctppejiTfi iis U'cll.
Hou'i'i'tr. iii l/ff

íhuir/u'i

of thf

rilLigfi,

MHii/irr

pnrrtiHiilií- (ifg,í>i.\ h,ivf
hffii

ifhulf

1960\.

until

thf

Thf liirgf) orgiífis

iirf still operatfd hy flfctric coutrol
A Iniiijpesii Szcnl Klvjn l\uilik.i Anpsit-ti!ig(inj|i ( I'IDS). Kdlmjr iJim
íhr Ang^lo "rí^ii't <>/ ll'f lUuÍApf'.t S,}itit StfpUf»\

HAÍIIÍIJ

'.l^Hf^i

Mutthid^

{Budiipfst.

Chítfih,

Stephfn's

Sitii/t
Biiiilifiu

Szeged, Do»if. fii.).

Aiiíí

maiban még tgcs/in .u l')6(J-as évvkig pneumatikus

>inff thf I98fh ijlsi) lompuier tffijuoloqy tiiaAe it Wity to ll'f

<irgonikai kcs/nt-nck. A nagyohh orgonákat clfkironios

orgiiii. in ll'f fönn of

fomhininions.

vf/frlcsscl mükikltfiik nia is. (Lkidapesi, Mátyás ifmplom, Szem Isrván Ra/ilika, Szigcd, D ó m stb.) A/ l')S()-

zlftfr llif riiítiítfíi pfiiff follou'iiig thf I rianiin hfitty.

as évektől pedig a konipuicr-icchnika is bekerül a/ tjrgo-

t/'f Í920s 011, orgitn building hus rmi nitu ii

na kelléktárába, ki>mliiiiációk tormájában.

of fheap ifhitfriiils of poor (fn,iJir\' /rw.» ih,ir,/fffii}tif

lo ihis

pfnod. ín thf fif/doj yound, lf>f Hungiiriiin organ

Imildfn.

A trianoni bekedikiaiiim uián, a/ l'>2()-as évvkiöl a/

iindfi thf infíufucf

ntottif-

orgonaépíiés válságba kerül. A/ olcsó, gjcngc minójicgű

intfi/. •í/m nitt/ lo n-vivr the Biiroquc irgi'^tfn.

(V/J/J.

of thf Utiropfitn Nfohiiroquf

froin
1 hf nsf
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ainagük ha^/nálaIJ a jellemző. A haiij^^/áshan j / európai

A.s i! ^'fiil g<i!hering af nrgiDi lirtisls. nrgiiii jiiends. or^.;»;

luobarakk nu)/j;ali)m hatására nálunk is a barokk regisz-

buiUers iWii ivrhíttris,

i t r e k a próbálták életre kelleni az orgonaépítők.

Orguti Congrfsí Wits organizcd in 1930. Aniong oíhers. ,2jc

the first Budapest

Józscj iityrr hclA a laluir

IntcrnufioKü.

ai the Acadeniy oj Kimic .-í .;

Az orgonaníűvés/ek, (irponabarátuk, ort;onaépítök cs

niaiii \ul>itrt. thr inimi .irntésiit' (jNcstinns of t/ir otgiDi u rrf

építészek nagy öss/ejöveiele vcili a? l''3((-ban megren-

fíi'.cussrd. nuriiig

dtzeii első Budapesti Nemzetközi Orgonakongresszus.

piiriitip,nit> t'isitrdrhf m-w mg,iit of Szegcri [)omr und .'/V,

Hnnek keretében a Zeneakadémián többek között Geyer

íOiildiíttt-nd niijiiv orgiui ionírn< ,í.f «r//.

ihe firn!

icJ'uJi Idíicd snrni/

dii\^. :>'f

jo/sel ii tartott előadást. A tanácskozás lőtcmája a/ orgo
na tercniakus/iikai kérdései voltak. A többnapos rendez

Afrer Waríd W tir II. ihc orgiin buiUing woricshnpa itiirrta

vénysorozaton megnézték a Szegedi D ó m új orgonáját

U'orhing </( tinisuny

és számos orgonakonceri is hallgathattak.

ried Old Intwecn P)-i9 tiud 19'^0, residtcd in ihe liquid,;-

The iiiJtionaíization.

which iviis t w -

tion of the fiiitunes rieh of Iruditium. ll was íhen thai li't
A II. viiághaboríj után az orgonaepítő miihelvek kisipa

renowned í'écs Orsiin htictiny lózsef Angstetiind

Snn u'j:

fosként kezdtek rnűködni. A/ lO^O-lOSO-hen végrehaj

iiLo t/osed down. Organ-hutidmg,

tóit államosítás, a nagy hagyomannval rendelkező gyára

profe.^sion. tvas forced to vegetation. Ou/v ii few nnc oro.inj

kai megs/űnieite. Ekkor zárt be a nag\'hírű pécsi Angsicr

were huilt. Organ concern were rartly urganized.

József és Fia Orgonagyár is. A klerikális szakmának

ehasnig oj the \píire paris fioni ihe \\''e>!, neeesmn' fi'r ti't

bélycgy.eit orgonaépítészet csak vegetált, kevés új orgona

professiofi. iiuis heconiing errr diffieidt.

épült. (.)rgonakoncertek is tsak ritkán voltak. A szakmá

the orgíins left mtuh to he desired. Improfing fjoni thjs pro-

hoz szükséges nyugati alkatrészek beszerzése is egyre

jeisional loiv point h,7s itarted in the "(h and H(h. It u;i.^

nehezebbé vált. Ig\' a? orgonák minősége sí^k kívánni

this period ívhen the meehaniútl Aide éhest tirg,ui strueture

valói hagyott maga után. Hbböl a szakmai mélypontból

eame intő fafhion agam.

hranded as a eleruj.
Thepur-

rhu.\ ihe q!4iiltty of

a hervenes-nyolcvana.s években indult meg a javulás,
hkkor jött istnét divatba a mechanikus csúszkaJadás

The neceatty of surveyiiig the >tock' of organs itt Hunkár,

orgona-szerkezet.

has long heen a greai aim oforganists and organ huilders.
Thii u'ork was earried out hy 5 urgan anists heíween

I'ÁS"^

Hazánk orgüna.i]lományának lelmérese, szükségessége

and Í9HH, and as a trsull of ii. Hungary s organ listin^ tea-

már régóta célkeni lebegett az orgonisták és az orgona-

prepared. The systeniatie uinry of /truorie organs provide.-

építők előtt. Ezt a mtmkát l')8's és 1'Í88 között végezte

an erer itiereasing atnount of restorin^ irork lo tl>e ori^au

el "í orgonaművész, s ennek eredményekeni elkés/üli

huilderi.

Magyarország orgonajegyzéke.

A mtáemlékorgonák

lel térképezése egyre több restaurálási munkát ad az

Afier the Í hangé of tl^e régime, there were ehan^es alsó tn

orgonaépítőknek.

the field of organ teaef'ing. wiih an inereasing numher of
organ seetiom s/art ing on ntusie --elwoL profeisional sehooi

A rendszervállás után az orgonaoktatás területen is vál

and

unit'ersiry/eollege levél.

The Taeulty' fór Religiou-

tozások történtek, egyre több orgona tanszak indult be

AJiisie, ílosed down in l'f-f'l

eould restart at the Musu

a zeneiskolai, szakiskolai és (őiskolai szinteken. A Zene

Aeadetny, and the readers interested in the i urrent issues o*

akadémián újra beindulhatott az l^)4'l-ben bezárt egy

the organ. ean froni thii íinie on ohiain relei'ant informa-

házzenei tanszék és ettől kezdve a Magyar Eg>'házzene és

tton tn the eolunis of the journals Magyar

a Hangszervilág hasábjain kap tájékoztatást az orgona

(Hungárián

aktuális kérdéseiről az érdekJődci közönség.

of Instruments).

Egyházzene

Religious Alusie) and Hangszer ViLig (Worla
Parallel to ihis. in order to nieet the

inereasing dentand, further organ uvrhshops were ereaied
Ezzel párhuzamosan újabb orgonamijhelyck alakultak,

Ioday there are niany organ building plánts workin^ to

hügv a növek\'ö i^cnveket kielégítsék. Ma már sok olyan

F.uropean standards.

orgonaüzem van Mag)'arországori, amely európai szín
vonalon dolgozik.
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Miklós

9030 Gyöí. Bodzas u. 10.
Telefon: 06 96 332 322
Mobil: 06 30 245 1344

Sikeres s/.akmiink.i.svizí.ga in.iii, hivjialosjn

l')83-hjn

Fontos volt emellett egy európai szítiiű műhely létre

kczdif fi t>rgonacpíiö- cs javíió tevékenv^íégéi. Ezi

hozása, neK' lelenlet; inár lehetővé teszi a kors/erű

nictielözöen a/onban m.ii kcs/iieti ei;y keimanuiloi és

mechanikus orgonák megépítésével járó összes szakmai

pedik)s

filadai

IS regiszteres, meefiaiiikus orgonát.

Ezután

megoldását.

Ezért

nagyon

ritka a küliöldi

került Szakics Istvin ^ o r i orgonaepíiö mcMer műhe

alkatrészek és hí egységek felhasználása az itt készült

lyébe, ahol a vizsf^ához szükséges gyakorlati időt töltöiic.

hangszerekben. A közeljövő legfontosabb feladata a szak

Az elmiilt

mai színvonal és j./ elvégzendő munkák követelmé-

18 év soráti s/.ítnos javítást,

végzett és 18 üj orgonát

épíieii. Szakmai

érdekeben tóbb küllöldi cég munkájával
meg:

I'J.Si-ben

(Svájehan),

.i zürichi

Mctzier

fejlődése

nyemek

megfelelő

szakembergárda

megteremtése.

ismcrkedeii

Ennek érdekében is szeretne a mesterségre fogékony és

orgonaüzctiiben

alkalmas fKitalok szakmai képzésével foglalkozni. l'J''--l-

]')')2-beii a

ben bocsátott tiijára egy erdélvi

orgonaépít önéi.

fiatalembert. Bors Eászlöt, aki mű

Dieter Noeske-nél járt (Néttiei-

helyében tanulta ki az orgonaépítö

országban). 1980-ben rés/t vett a

mesterségei és sikeres segedvizsgai

szekszárdi Művészetek Házában

tett.

felállított Icmlich orgona szere

Tagja

lési, intonálási és hangolási mun

Megyei

káiban. Minden tanttlmanyutai

!9')-1-ben

saját erőből tmanszírozaii.

teii. Mestrrvizsgabizoitsági

Munkájának

Az Egyházzenei Társaság orgonás

Rőten burgi

majd

restaurálás

külcinlegessége,

a

(ivőr-Mosoii-Sopron
Kézniűves
sikeres

Kamarának.
mestervizsgái
tag.

hogy fiatalabb éveiben feitészet-

tagozatának vezetőségi tagja.

lel, grafikával és képzömijvész.eli

Nevéhez fűződik még a magvar

technikákkal foglalkozott. Igy a

országi orgonamotor gyártás gon

műhelyében

restaurált

dolata és az elindulásban történő

orgonák homlokzati rajzai, mű

tevőleges segítség. 2 0 0 1 . okiéiber

szaki tervei minden esetben az

éita a szabadalmi eljárás végeztével

adott hangszerre jellemző, egye

bejelentett szabadaltna van, Ajak-

di kivitelben készülnek el.

reg.il néven.
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ORi;ONAf-PílÖK

Afti-r [}'t <licCi'>^fut cXiinmiiUiini
iii hi\ iictinr,
I'Wj'.

./.s ,; íhillfri

.!> .!'! ora.Di iitulficr

iiuii rtpiiin

r tiffiii,i//y

Hou t'i:''. ih'íoir thtit tnni- he hű/l ithriitlv

trgKicr

tuii->n,i>iu.il

ihis /'(• i\i»ie

>utt)hinii,il

iii ihc iri'tkJ'íip

or^iin-duíiding

!>i (jVd'r. ii'hfir

utiY.^^m lor }hc tx.i»riiiiii!t»i.

or^.ui

I^lS-t

irith

Stv!tzjyLi)ii{.
hiiililrr

rrií/i

/>r >pfiil

th<- pr.uiirc

ihoi

iMrtzIcr

,iiiil

tht iit^rnii'ling,
<iy<^,iii tit'irryl

lO/rl luning

IH ncw

/lfirl<>pn)tiii

iniNpiiniiw

ry<tinfni^ of voiin'^ proplr

po^rd and sniiahlr

to thr rraft. In l'^'N

nian aj Trans-ylt'aiiia.

thr rraft of ory^tifí-huilding
nry >nan '>
!lr

andpitssrd

/> mrndirr

ej thr ( rafrinrns'

yímno

in h/s

u-orkdwp

MiorssfuHy his jmiy-

(jyöy-Mouni-

Sopron Coiinr\-. ht /V'^-/ hr passrd ^nrrrssfidly thr >na>try's
dríi^rrr.

Hr

(.onnnittr
i'hurrh

is a mmilny

iDidii dirrrting

Musir

oj

thr

ntrmhrr

and thr hrlpfnl

Sinrr Ortohrr
rrdtirr.

Masirr

l:.\aniinatn>n

of thr or^an srrtion of thr

Sorirt}'.

rnginrs in Htingaiy

i!u/l\

hr srnt offa

( hamhry of

orf^íin-

fi-niliih
7)

prrd:.--

rxaniination.

u-ith thr időt

worhs of ihr

j>oMttrr/\

IJsztú Roy> Iramrd

HIS namr is linhrd

}'->Í<^>hrp.nluip.urdin

h\ hini fioni hi'^ mvn fiinimníl

thr pyojrsuonal

/uriíh.

in thr Housr oj Ayn in Szt'k>zjiy<l. kiith

nip u;is fnhinu/l

hr

.íhroii/i:

in

to Lht-tcr Nocd'r

Cie'yniiiny. In

in!(in,í!!i»i

ht- htiih

üry^űit fiutoiy

ni /^^'•'J hr nrni

ni Ri'tt'uhing.

íntw

/'/ ihc f>,i>i /«S' >'(.;;•> hr tniuic

thf ti'ork i>f strrrifl

iht

Afier

S-^ik\u^. iiiiUtcr nf

(ir^cii!> 1>! (Df/tr 10 ii/t rrii\r his pvofcsiiofiiil
\^iit thquiuiiii'il

i>i

ni.irlc i) }S

icith pt-tliih.

of htiuvi

ii>u>i!Íf}< rt'f'Jtr- iUiii >rsti)rin[;_ untl:

lu

trork-ry. ht' Utirt-

JOf)}. ajirr

hr has a pairnt

i'f manufartiiying
anivit^'

thr romplrtion

applird

fm-, nainrd

in síiirliní^

organ
ii.

of thr putriit

pro-

"Ajakrrgál"

(l.tp

Rroal).

monrirs.

Thf ^/'(•(7(///^' <•'/ his ii'oyhs n rh,u ni lm \on)igcy vr.7r> ht
(liiiipiai

hnmrlf

piiinimg,

iciti

^r,iphics

trthniijuc^

i>f applwd

So tht- jydHi.il
and Inhniúd
in-'^iiníi

•he
fh

,niil

tirts.

rh-íVfin^í'

pLnh

nf tiw

rcpairrd

rf-tiirfd

and

in hrs

icorkílwp

ayt in larh ÜIU- ihauu'Sryislii

iii

thai

instyiinirni

and

indii'idiially.
t'j

a

parlirid.i)
rxmitrd

Thr

irratioii

l'in-ftpcn

>ian/{ayd

Hun-kshop ivas

tmpoyianl.

it'hiih

niahrs

turrmlly

ii

ttht-ail)'pDs^ihlr

to toinc np

u-ith

proh'-'^ional

all

tht-

la.iks ycLiitdto
oj

nmdryn

/i}\íiny
rriy

thr

hitilding
mrrhaniral

Foy thi^ rriiuni

n n

riiyr to nsr part.'- tind

main

rlf>nrnt>

in>!ynnirnt>
imptutrd

in
that

fyo>n

atinfi
nirrtint^

itrr
alnnad.

Thr most impurtiínt
thr nrayist futnrr

thr

lask nf

iy thr

irr-

[>i a spi-rialií^f -^taff
thr

yrtjiinruirni>

of thr pyofrssiflii and oj thr
it'ork to hr donr. !l is ahii
ti'ith this y^oal in mind

that

hr u'inttd lihr to dral

icith

8i
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Aquincum Orgonagyár
1143 Budapest, Hungária krt. 77.
TeleíOíV 251 3766, 252 9377
aquincunn.orgGna@elender.hij

(|utttciim
n-

A cégfi ko/fl 111) ozu-ndcji'. ]S')4-ben, a lelsös/ilr/Mi

szerváltás

Iat;ernd(>rnijii niűlcödtS orgunag^'ár llókiizemckéni .il.ipí-

í.)RCiONACíYAR a vezető szakembergárda kezébe, isméi

u n ü k Budapesten j Riogcr rcsrverck. A budapesti g>,ir

magántulajdonba kerüljön. A szakmai és művészi szín

rövid idő .ilait íhuilkivá nöav ki mjgál cs a század cUö

vonalat Varga l i s z l ó inionatör, üzcmvr/.fcő, Pour Uiszló

felében igen scik, - eg\'es forrá.snk .szerint .^S év abir 140(1

orgonaépítő-mester, tervező, Németh Tihamér az ónsíp

db

készüli.

üzem vezetője, és további mesterek és szakemberek garan

Nemcsak a történelmi Nag\'-Mag}'jror.s/ág határain belül,

tálják, ü] orgonák építésén kívül a cég orgonák restau

de Luropa szene építenek orgonákat és a pécsi Angslcr

rálásával is foglalkozik, mely terület Kis 7,olrán nevéhez

céggel versenyezve uralták a hazai orgonaépílés iparát és

fűződik. Az utóbbi években épített legjelentősebb iij

piatár. A II. világháború fizikai és az azt követő időszak

orgonáik:

erkölcsi rombolása az üzemt-r srm kerülte cl, és bár csak

Pannonhalmi

vegetálásra hirotia erejéből, de szünet nélkiil s/.olgália az

Templom.

egv'hiizíikai,

,Székeseg\'ház, Katolikus Hgvetem Piliscsaba, S/ent Lélek

-

különbö/.ü

nagvsigú

l')'S2-ben

Ricger orgona

a Iiivárosi Művészi

Kézműves

lehetővé

tette,

l!>ebreceni

AQUINC'LIJM

Nagytemplom,

Nag)'kőrösi

Bencés

Szombathelyi

Templom

házpolitikai

a

Apats.jg. A .számos hazai megrendelés lel|esiiésén kívül

lehetőséget a minőségi leilődésrc. Az üzem irányítását

öregbítik az A Q U I N C U M G»Rc;ONA(JYÁR hírnevet

ebben az időben

Ausztriában, Németországban, de a távoli Izlandra is több

nviiása

tTiegteremtetre

árvevő Kovács Gábor munkájár a

Farkasréti

Apátság,

Református

Vállalarhoz csarolták. A hetvenes évt-k bizonyos eg\'és gazdasági

Hévíz,

az

Református

Bazilika,

Tihanyi

hogy

Plébániatemplom,

Zirci

minőségi fejlődés igényességében kompromisszumot nem

hangszert sz^íllítottak.

tűrő magatartás jellemezte. H lörekvésében lelkes lámo-

ZsasskovszkT Endre egvkori egri l-őeg)házi karnagy jz

gaiéikra talált

egri Főkáptalannak ín levelében a céget <tz <dáhbi,ik szerint

a felníivő új szakembergárda

soraiban

ug)'anijg)', mint Gáli lst\án művezető személyében. H e

ajánlotta;

olyan közismert szaktekintélyek is mint dr. Szigeti Kilián

garanciát nyújt arra nézve, bog)' feladatuknak kitűnően

O.S.B. orgnológvis, prol. Gergely Herenc orgonaművész,

meg fognak

vagy Trajtler Gábor az fvangélikus eg\'ház tőzeneigazgart')-

orgonáik éremmel

ja sokat

Orsz.»ígon kívül külföldre is

segített.

A minőségi

áttörést,

a korszerű

a tulajdonosok elismert szakképzettsége ...
felelni ... a bécsi s' párisi

kiállíiisokon

lettek kitüntetve, Austria

Magvar

jelesen Norvégiába — szá

mechanikus orgonák készítését az 1967. évi Budapesti

mos orgonál

Nemzetközi Vá.sáron kiállított két hangszer jelentette,

fizetési

mellyel megnyílt a nyugatra történő e.\porr;iJás. Ezzel

mutatnak, kiszolgálisuk [Huitos...' (dr. Szigeti Kilián:

egN'idöben vette fel a cég az A Q U l N t ^ U M nevit. A rend

Régi Magv'ar Orgonák)
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szállítónak

feltételeik

... Munka-áraik

jutányosak,

solid, vagyonikig rendezett

üzletre

O R G O N Á I IMI

Thí

co'nViVn

ÓK

HUÍ fnutulc/l

hy thf

Rii-^n- Exithny

BufLtp-:.: ne,ir!\ 110 ,1^0. m IS^M. <7<; ,1 mhudiiity
or^a*i úaon

hined in Jiigfnifioj-j.

Buaapest tacíory grew mdependctii
tn th( firfT halj oftht' Coiíury
a iargf number

Accordtn^

in

of ihc foreign experts. the quality of the instrunients

Uppcr Si/r>i<i. The

wiíhi)! a ihoil unit- ,inii

thry tnadc Ricgcr orgiiiis in
lo certiitn louni-s the\' huilí

1-iW or^ans of differerit srzfs jii ^y yeiin. Tfwie

acfording to the unaninious opinion of the Hungárián

imtrii-

icith regard

to fhfir arlistie and tei/uiiral e.xet ution was cotnparahlf to
thf íjuality of organs inade hy oihfr ronipanifs ahroad.
AQUINCUM

ORCÁN

FACI'ORY

intő the hands of a

Ifading ípfcialisi siaff and intő priiuttf propfrry agam.
proffssional

wrw G^fa: Hungary, hut all orer Furopf, and in

and plánt manager László Varg,i. master of organ

i:oK u ::h ihe Angster company of Pás tht'y dominatfd
or%an husUltng induary and jnarkrt in Hungary.
u ,ii noí ipared hy thephysicaldcsmulr/m
nor ^> f/v tnoral destnuiion

thr

1 he plánt

of World War II

of tht' following ptrind.

and

and arlistie Ift'fl is ^uaraníefd

1 ifnimfr

Cermanh.

and fitrfhfr

7'Y opentng to a (main

cxtfnt of thf

and of thf fconornics of the sfirntifs
ty for quatity devflopnu-nt.

riclesiasíicalpolity

created thf

Yfiirs:

Pannoniniima
Fihany

Debreeen
Bastlua.

Benedieline

Refornifd
Nagyfcörös

Abbey,

organs builí in
Crfat

Chitreh.

Rffonned

Church,

Szombathely

CathedraL

opportuni-

Pilisfíaba C.athotic Un/rersiry. Chureh ofrhe LLoly Spirit of

l lie worh of dáhor Kntuifi it'ho

Hévíz, Farkasrét Parish Chureh, Zirc Abhey. Bestdes car-

íook 01 er thf pLint's >nanagfnifnt ai thai linif iras fharar-

n'ifig out the fountless orders fioni Hungary ihey

tfr:zfd ín an attittidf

the reputation of the AQUINCUM

toLrating na fornprotniiC

as Tfgardi hts rfquirfnifnts

wljatsOft'fr

to tjuality dft'flopnifnt.

ftfon- ufrf supportfd hy sonif fniluiuiiaslif
thf ranki of the growiug ufw fpfdalisl

His

spffial/sis out of

stafj. as wfll as hy

uorks manager István Cáll. But such well-knoivn
tífs tn thti particuLv

authori-

fíeld as organolog dr. Kilián

Szigfíi

in Austria and Cfrmany.
instrunifnis

ORCÁN

and they nm

Fger reeomniended

the eompatiy in his letter to the Eger

eathedral chapter as follows:.,..

the aeknowtedged

fáét ihat they will splendidly aeeomplish tf^eir

^fat

help as wfll. I he quality hreahthrougth

tn^ of modem

i.e. the tnak-

mechanic organs was hrougln ahoui hy the

tuo instrunifnt.'- exhihited

aí the Budapfst

Inffrnaltonal

Fair ni Í9(t^. hy whu/r the iray for fxportations to thf West
was opened. At thf sanie tnne thf eompany adopted llif
nanif of AQVUK'Cl'M.
eral impurtaní

Subsequently

ordfr<^ froni Hungary

they carru-dout

sev-

iind ahroad, ofiee,

sfi'fral

Fndrf Zsasskovszky a fornier ehoir ma.fffr of the A rehdioeesc

direaor

(Jáhor Trajtler urrf of

FACIORV

to thf distant fef/and. too.

cation of the propriftor\... is a guarantff

ihureti

fn/'anee

dflivcred

O.S.B.. orgati artist prof. Ffrfnc Gfrgfly. or generál musif
of the hiangelir

plani

resioring of organs ,is wclL this area is ronneeted ii'iíh the
rfffnts

Company.

huildtng

Bfiides hutiduig new orga/is tf>e (.tnnpany is enga^ed tn the

ífning

iticorporau'd Intő thf Budapest Art Handcrafí

intonator

mastfrs and .'•peeialists.

nanif of Zoltán Kis Fhfir most important

hi l'.i'yJ ii ivas

hy

The

and designer László Pour, manager of the ttn pipf

alihough írs strength ;r,/\ /;/.(/ rnougli to srgeratf. ii has htm
ihe ihurches ívithout interruptton.

Ihe

changf of the political systfni tnadf il possihlf to pas'^ ihe

mf*i:s uere erected 1101 otdy witliin thf hordcrs i>f iht- hiyannprti-

and

qualifi-

with regard to the
task....thfir

organs írere awarded with nifdals at thf Vifnna and Paris
fxhibitions.
Ifss organs

hesides Aiistria-Hungaty
to forfign

eountries.

Norway.... Fheir priees are nwelfrafe

they delivered
too

— name/y

to

íheir eonditons of

payment indieate a finanfially

sou/id and trustworthy

ness, their service is prompt

and reliahle... " (dr.

Szigeti: Aneient Hungárián

eonni-

busi
Kilián

Organs)
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•ANCs/hi<Mrni-ni K MAI;VAK<IRS/.^IMIM

BKM Orgonaépítő és Javító Kft.
2120 Dunakeszi. Táltos u. 2.
Teleíon/Fax: 06 27 392 931
bkmorgQ'vnel.hj

BKM

A BKM TÖRTÉrNTETÉNEK KEZDETE H kijiivjliy
Icnésekor ünnepli Ü BKM jljpíiásáiuk

tUtgjc-

10 evt^ cvfor-

dulójil. l')''2-Kcii löhh oigoii.u-píto i.-lhjtjro/iu,

hogy

Tnt

BLCCINIM;

OF THF. BKM

SIOKY

The BKM

<r/<-

In.iris thf Khh JiinivrrsiDy of its foundíUio)! tht' yCiir if/>ru
thi.s hiiiik' is puhli^hffí. 1)1 1992 soinc oy^iui-biiiUfr^

deiideti

fclcpíi Dunakts/in cg\ vad<in,ini), (.rrt- A n'lr.i n-rvczctt

10 Inald ,1 cmnph'ti'ly uctv fut(»-\' m Du>uikesz.i dtsigued fnr

orgonaü/fmct, kitöltik a li.-gkoi>icriíbb szirszánKikkal,

otjit)i-hnild!>i^.

gcpckkcl

moder}] looh ,ind rtjuipnitt/i ,iii/i m fulfiü ihfir dnwiis

cs Mt^s/iros

Kjroly

orgonacpító

mfstcr

íhty iiho drridrd to t.ikf t/iirr r/n- »iou
of

irjnyíi Js^vjl, mcgvaloiírják i/akmai álmaikat. Az ÁLMOK

profeístou undtr It\idt'rs/>!/> of Károly Mt'.v^Jn/s uiasu-r of

MEGVALÓSULNAK A BKM orgonacpítö c>ap.iia vallóila,

or^ini-hu/ldrr

hogy ju. t)rg(>iia nem tsak c-g\' hangszer, egv targv, hanem

it'íjtn lUU'ijys di'i'Lívcd ihitt uit or^.ni WIJS initih »ioic theti

annál

fiisr ,ui lUitrioucnt or ,in ohjtrt, hiit it ii>u< ,i truc

sokkal

töhh:

évszázaiiok

hagvománvának,

kultiirájának közvetítője, mely kapcsolatot tcreniihct a

of lYiiluní'i

Magasabbrcndűvcl, a SzcIU-mmoI, a Lólckkel. ( sak olyan

Ht'itioit III tht Siiptíior.

orgonákat építettek, melyek nem csak s/épek és jók, nem

thn pnnaplc

Csak inegbí/hatóak

^ood. nol oidy nlnthlt

és tariéisak. hanem

a/

has/nálétk, hallgatók vagy «-sak egyszerűen

orgonát
szemlélők

FviFllirn

DREAAÍS

n;idiii(iii iindiidturr,

Thh

org.ni-huildcr
nudiuw

trnh ÍV/II tti.ikr/hr

am-

to ilh Spirit tUid Sóul BfOiuu' of

ílny huilt or^ans icith ,jtr noí only fiicf and
and dunddc,

bui ívich ulso rcifid

to thcpcopk

nypi^. Ií.\icn/ng ro or

iht'if nitd/i/toiy iliiniiiln

számára is érzékelhetővé tc.s/i ,i/i a löbhieiei, amit egy

situply liuitt hÍH^ ihtni. Ihi- forn diffffYui ordas íiirricd ont

orgona adhat. A/ elmúlt 10 évben teljesített lóbb mint 40

duriiiii tht List ttH \Yurs proird thiit ihc niiirktt Ihid iitítpl-

különkle megrendelés azt mutatja, hogy a piac ellogadia

td of thf HKM

a BKM lenti né/ereir. NfHÁNV A/ KlKKS/liLT HANGSZF-

üri^ii/is: Nyirhiilor Hi^lor/i Rffornifd ('hunh

RFK KÖ/.ÜL L'j orgonák: Nyírbátor Rciormátus Miiemlék

St. Sifpht'/i

Templom

('iUholíi

111/3"^;

Budapest

Szí.

István

Király

SoMF ORGAJSS BVILT

Sfiondíuy

(hunh

Schoid of Mtisit

rapotot

ll/JO; Bih.irkfrfyztfs

Reformed

Churrh

(lyön^'Ös Sl. HntiiLin

(luiírdriil

lH/^5:

U/V. Rffuicih:

Templom 11/211; Biharkereszies Reiorttiátus Templtim

Hndüpfit Sl. lJs;ló

11/'^. FtliJjítáMik: Gyöngyös Szi. Bertalan Főtemplom

Chunh

111/4^;

ihcir iiipihtty bv dft'ftopiiig

Budapest

Szt.

László

Templom

lll/3ö;

(J'ttnh

THE FVTVRE

Nyíregyháza Katolikus Templom 11/27. A j ö v ö A BKM

ordfy túsuií thf inirfiising

célkitLÍ/éseJ közólt szerepel, hogy a szakképzés erősítésé

unUrs.

vel növeli kap.icirásáT, hogy az egyre növekvő belföldi és
kiiliökli megrendeléseknek elegei tehessen.
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111/3^: AVw^t;

11/23:

Zenemi^ívészeti Szakkcizépiskola 11/23; Tapolca Katolikus

ll/2~.

Nfic

HY THEM

UllMx Nyin-^'hdz^}

dttholic

Ihf BKM pLim to innr,isf
their proffssiouiil iniining
>iuinbtr of iiiLnd

and

In

forfi^n

ORCÍONALPI

löK

Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft
7630 Pécs, Buzsaki Imre u. 37.
Telefon; 06 72 239. 603, 06 72 538 220
Fax: 06 72 242 218
organ^axeleíohu
www.oigonahu

A cc'^ l')')2-Kt-ii Buiijviri Aiiilj orgoiucpítö cgyt'ni vjl-

fhf annfyuny hfgtin ih iíclivity </> .7 •sdlf-proprutorshijf of

lalkozisakcnt kt/du- nut; niüködósci, nujd

organ hiiiUer Anilii Hmlíii'.íri in 1'}'>J, thrn in !^/'>-é it

áialAkuli .1 ma is has/náli
PétsciT

van,

ahol

iievcn

a? Ani;sttT

l'í')4-bfn

Kli-vc. Szckhelve

Ls.ilád

S3 cvcn

ár

műkötliftic c-urópai hírű gyárai,
A

tfgtt

irányíió

lihingedinto

a 1 tel. it'ith thc niime aill itseri. 7/v ídtnpiniy

is hti.iffí in iW.i. u'hi'rc thc An^ucr f.Dnily had hcrn optratmg ití Htirapf fii»iou\ jtjctory jor H.^ yfiim.

szakcmbcrfk

Magyarországon,

Tlw fprciii/ists dirccting thc compiiiiy h,u>r lenned

Auv/triáhan és Nemeiországban tanulták a szakmái. /"Vz

jession in /htngii/y,

orgonacpílök közül öten mint sajái nevelésű szakem

orgdti buildcrs shincd tl'cir siudics tis oini tiiiincd

ipaud-

berek a cégnél kezdték meg laniilmáiiyaikai. Jelenleg két

islí of thc comp(Vi\. At prrscnl nvo org,iii hui/ding

apprrn-

orgoiiacpítő lanuló dolgozik a mtihelvben.

ticcs iirc H'orhtng tn thc workihop.

A cég levékenységi körc tiihiyomórészt új, mechanikus

Thc hn.dncsí huí hccn dcrcloping

üsiiszkaládas. orgonák épíiése. A kapacitás kisebb rés/ót

hcgiiaiifig. lhe proprictíiy - ,it thc s,i»ic ti>>ic thc dirccíors

resiaurák'i munka köti le. A vállalkozás kezdettől Jogva

of thc amiptiny - constijittíy hiirc in t'icu' thc inodcrniz-ii-

(.llnamikiisan lejlödik. A rulajdonosok

lion of tf'c Wíjclúnc pdrh ,ind eqNÍpntcnl. thc dctríoptng of

ve/etői

állandóan szem cIcSti rarrják a géppark és a tel-

v/ereltség korszertüsitését, .u
tci^hnoléigia

lejlcszicsét,

munkatársak

szakrtiai

Fnnek

egyben a cég

köszönhciöen

a

lováblikép/ését.
néhány

speciális,

okszerűen külföldről beszer/eit

alkatrész

Fivc nf ihe

dyittimiddly

s/>icc thc

thc iipplicd tccitiifliogy. ui n>cll as thc contiiiuous

alkalmazón
valamim

Ausrriii iuui Gcnnany.

thc pro-

,if íraintng
I

piofessioti-

of if>c colíciigiics. /his is N'hy

cverytfdng is niiidc u'itl'in íí>c [djiní icitfi thc
cwcpiion id Síiitic spcíiaí sparc pari\

iniport-

cd finni tihrOijd in juitificd Ctisa.
Thc imcmfding

of tf'c insrrufnciiis

in tlic

kivételével minden az üzemen belül készül.

ii'or/csí'fip IS hclpcd hy iin crccting rooni, thtis

A

tl'c iiisttiílittioi

hangszerek

állítóterem

mühelyi

segíti,

ezáltal

összeszerelését
az

orgonák

i>f thc urgitns nin i>c doiic

ifiiit/i morc Citsifv and tjniclcly t»i thc spoí.

helyszíni felállítása sokkal könnyebben es

Thc (]n,iliry of thc ncw inftridwcnts is grcatly

gyorsabban végezhető.

dctennincd

Az új hangszerek minőségét az egyedi kon-

íDid ifitontiíion. and fiirihcr. duc to ff'c jacl

strukcici és intonácic), továbbá a sajái

of híiving tiirn sparcparts, tf'c structuiaf rcii-

alkairészeken keresztül a szerkezeti meg-

al'ittty as tccíl.

hy rlw individtial

consfruction

bízhaicJság is nagyban meghatározza.

85

w

y ^ AN(.s/|-kMt lUniK.VlAG'i'^KORsZ.M.ON

PAUI

IIS Frigyes

arpnuii-pitÓ nn-^icr

2040Budaórs, Naphegy ü, 26.

ílrwl

Teleion/Fax: 06 23 440 997
Mobil: 06 30 214 6072
tpaulusofieemail.hu

WmWm

JfeMLII
Hdcsjpjiii,

id. l'Julu^

[-rigvcs o r g o n j c p i t u

iiuMtr

tugonán

belül orvőzni. Hnnek érdtkébeii

gondosan

UJ'^T'-hen jUkítoitJ nie^ Ujpf.sion egy hcrolt m ű h d y b i i i

válogatott, jő minőségű, több evén át s/arítoit faanyagot

a I'.mlus Frigyes iVgon.icpíiő Műhclyi.

használunk. Mi készítjük a/ oss/cs műszaki tervei, raj

l'>f^4-tv .sikerüli felépíteni egy üj. saját, kurszerii műhelyi

zokat es ezek alapján a nagy pontosságú famethanikát,

Budaörsdti,

a |átsz.éiasztalok.ít, kl.iviatürákat.

mely s[ieeiilisan

,1/ orgon<iépiiesre

ieti

kiakikína.

(."sak természetes felületkezelő anyagokat

l'JK7-hen egészsét^i .ilkipnia mi.ut .i műhelv ve/eiéset,

használunk. Nem has/naljuk a gv'engébb minőségű alap

irányítását ár\Tliem, de a7Úla is miinká|avak s/.akm.ii

anyagokat pl. po/dorjái. és kerül|iik a környezetszennye

lanáciaival n a p b a n hi>Z7áiárul a jvi, gördülékeny műkö

ző vegyszerek fellias/iiálását is. Az alvállalkozókat, be

déshez, é.s segíti munkankai-

szállítókat, import alkatrész készíiokei is a legmagasabb

M J már eisö.sorhjn tjj. mech.inikus rendszeni orgonákat

minőségi elvárások alapján váJaszijuk ki.

építünk, de a/on kevés orgonaépíiök kö/é tartozunk,

A magunkkal

akik elvállalnak és képesek is javítani bármilyen rendv/e-

menyekkel es a minőségi munkával szolgáljuk az egyház

rii orgonál. A megváltozott piaei es minöjiégi feliéielek

zenét, segítjük .y/ orgonaművészek nnuikáját.

szükségessé tették a tiuilielv lováhbi bövírésér (elkülöní

Foglalkozási

tett lémsíp nuihelv, állítiíiiuilielyl.

oigonak restaurálása, régi orgonák átépítése, lelüjílása,

Fokozatosan nö a/ in dolgoz<í alkalmazottak létszáma,

javítása, síppótlás, karbantartás, teivezés, hangolás.

szemben

támas/iott

terület: uj orgonák

(viaszokat)

magas k<'>vetel-

építése,

műendek

legtöbbjük ebben a miihelvben volt tanuló, lelkiismeníes,
m.igas szakmai felkészültségű szakemberek. A lolyamato

Referemi.! munkák (iij orgonák):

san emelkedő létszám, a szigorodó munkavédelmi köve

Babótsa [ik. templom ICi reg- két manuál, elekiropneu-

telmények, a m,igas minőségi igények szükségessé tették

matikus Balatonfüred \{k. teplom 7 reg. egy mantj.il,

a géppark teljéi escréjét. bővítését. |ó munka és szakmai

elckiiopneumatikus, Nagykanizsa Rk. lernplom .^S reg.

kapisolatoi t.irmnk lenn több magyarországi orgonaépítö

három manuál, elektropnettniatikus, It setz-r Budapest

céggel, orgonaművésszel.

Vincés Rend l-í reg. két manuál, mechanikus. Budapesr
biztosítani,

M E T . Főiskola 7 reg. két manuál, mechanikus, .Szabad

a s/ükségs/erű üj technológiai változtatásokat megvalósí

kígyós Rk. templom -^ reg. egv manuál, mecb.inikns,

tani. Törekszünk a szakmai s/em[H)niok előtérben tartá

Karul Rk. lemjilom lő reg. kei ni.inuál, methanikus

sával lehelőség .szerint <\/ összes elvárasnak megfelelni, az

Békéscsaba Rk. lempkun '> reg. kel manuál, mechani

anyagi Ichciöségekci és a művészi szempontokat minden

kus.

Igyekszünk
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folvaiiiaios szakmai fejlődést

ORGt^NAFPITOK

Aí)i fttthf). n?í/.\frr or^i/n huiltJfí Paulm Fii^xí' ícn. fottud-

thf t:\priiativiii

tfl ilif ()r^iVi-Huilfii)ig

U'ilh tlv artistií aspiíts wit/'tn rach oj our orgam. In ordtr

\\"(>rkí/fop Pííuíns fn^'C!' in u hiraí

ifiirkihop !n Ujpfit ni /')

'.

thc

matcrtalpnnihiliiiei

to achictr ihis irr UH- cairjully \rlir!t-d, ingh cfuality

!n 7*^L)'-y /'/• ^HiTtrdt'ri ni htiHAnig ./ )itu\
U'orkihop m Biuinirs

and to iomhtnc

uhich

owu.

inodtrN

wa^ csperuil/y rií'iigiitfi jor

inwd

fna!trial irhith has hccn dryi>ig for yt-ars. W'r fnakr all of
thf tfcinitfiil plans and drawingf

ourst'lvc>. and hasfd un

orgitn-hutldhig.

thf se. ihe high pnxisidt! wnod niffhanifi.

hl !'>S~ fiur tii his hfjltii ionfjiliiiii ! taok orrt thf Icudvr-

and

>hip iUifi )Hii/uigf}tieii{ i>f ilu' workshop. (ni! with his proja-

U"í' usc inily ni.iffnah

:>ii»iii! iu/i'/>f> íinti u'ork hf >till grcal/y iOHtrii>ntf\ In thf

{icaxt's). \V (• dl) not usf inifrior qualiiy hasif fnaicrials i.e.

goiifí. sniooih fioutionnig,

i'hiphoard, and ti'e amid thf use of fnfinnimmf

1 »(l,iy ii'f huilfJprinunily

and In' íwlpí otír tvork:
ncw, nitilhuiiml

SY''ÍI'>II

orkánt,

thr playing

tahifs

nuniíiah.

fhfniifals

wilh

H,iinral surfaff

as ícfll. l.tkewisf, ur sflcff thf

trcatnifnt
poiiuting

suhfontrafton,

hiit irr íiu- tíf thiiif fiir iirg.in hiíilflcii u'1'n iiLo iUt\pt tínfl

supplifrs and inakirs of tviportfd parts alsó o>i thr hasn of

,nc idptible of rcpiiiriiig oigiins of lUiy íyüfin.

thf highfst ifuality'

The chiVigfd inijrhct and quaiity conditiom

W'i' j(77'(' thf rhitrfh mi/Mf and Wf lu-lp thf iraik of mgan

made it ticres-

Siin' to fnftlh'r oiUrgc ihc icork.diop (upivutf
U'orhíhop. íjdjuftiHg

workihop).

1 ht' Hiniihrr nf íhr rinpolytn
hiitriising.

metál pipf

workiiig ht'rt t.< oinst.nnlx

ihey iin

(CHÚÍOH^

tiiliiin.

Ilif íO}htii>illy ithífitsiiig stiifj, ihf ivork protrciiuii

ifíjuinnunts

\pt'iiidifi< ti'iíh l>igh proftssuDud

tjii,ilifi

t-i'cr .^írirtfr and tlw high

rjna/ity

all f>i,idf it >it\tíuín' !<> tompletely chau'í^c and

cnlargf lín- niatíiinc pitrk. U"<' arf inaiiiiaininggood
nig ,tndproffyiinnaltuntarts

work-

ivith scirra/Hungariiin

orgíVt

building cunipanici and organ artists.
W'e tudi'at'ouy to as^iitr a lontinmnisprojc^sional

nr *>'/ np for onrsflvfs

Affii'ity: Building of nnr organs. Rf^foiing of histurif nrgans:
nriinsrrtiftioii.

trnfuud.

det'i'lopfnatlift-

tatio}i>. W'l'ilt' cniphasizing

ilup>oft'i.uonalaip<-ii.\

and

aicoiding

ur ifriir lo niret with ,dl of

rfpair of anfifni

organs.

nifnt of pipn, /naintfnanff. pLinning and dtsign,
Rcffirnif

rfpLuríuning.

u'orks {new organs):

Rahofsa RC chinrh 16 reg. two nia)inals.
Ralatonfiirfd

RC. fhinrh

frtipnainiaiif.

flfftropnfumaiic.

'^ n-i^. mw niaiinaL

niarir. /\/,fg\'kani^<a R( fhnnh

flcftropncii-

.•i'^ irg. tlnrf tnanuah. flcf-

I(' Hitdapf^t Xiinmtian

rnaniiali, niffhanifai

niiiit and !o iralizc thf ntrosan' >i<'H' Ifíiniologioil
rn onr pihuhiltlirs.

artists thfvng/i thf high rfqnirfinfiil''
and hy nuans of qnaUr)' work.

mos! nj ihon urtr iippirurrrfs in /A/V u'orkshiip,

íYgidiHio/iy l'itinning

rfijitiirnifnts.

(Fi-angflif

Brothers'

Sofiftt' of Hungary) College " reg. two njanitals.

nifrhani-

fiil, S;jA>adkigy'ós Ri'ehioxh

niecham-

(•(//. h'artal R(' fhureh

Hndapfsl Aífzí

Ordfv Í4 reg. ttro

y rfg. one manuál

10 rfg. tiro nianttaL.

Bt'ki'Sisaih! Ri. fhurfh '} /<•(,'. two manuah,

inffhanifal,
niffhanifai.
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Vági Orgonaépítő Kft.
Levelezési cim: 1083 BudapesI, Praler u. 65.
Teleion/Fax; 303 1916
Mobil. 06 30 203 3033
Telephely: Piliss/entivan

r/if r'//t[/ Orí^íin Hui/f/infi LitJ. n ,/ f,i?n;h' i'tiM>/i\< foiiiK^fí/ Itt AKÍ^UÍI

Ili íhtrctor

JOOO.

ts or^uii butlriing nhisttr

ohtiUmil thf artifniilt

as skillfd

(IVULÍ

workn

\iigi

of thr

Orsiin

KirtíJf-i' t'f í/>f BnÁjpfyt An i'rafísinau Compam in
A \'jf;i Orj;on.ic'piu') Kii. 2()()0. augusziusábdn alakult

ívha
!9~0.

K'hftr hl' Ihiií workfd iii l.jiziií (.lyiJpfh' fdurtity niiiu until
1 VtS. Afit-r IciivtHg the ()rg,v! híUtoty he hiiils thf ory^ivi of

vállaik ozas,
W/ftiíic Vági Gyula orgonaépíiő mester, aki l*)70-bcn

i:<zicrí_oni dttíudrui

s/cr/.err '^/Jkmunkás bi/onvít^ányt a Fővárosi Művészi

iiiiition. froin J'fíH UN hf inis htni

Kézműves Vállalat

argiins ii< a jutinding

Orgnnaüzemcbcn,

ahol

1'178-ig

hi I'WO /it-pu^^rd i/>f fnnsto's cx.uii
^nfinhtr und part -ounur vf thc

Gvöpös I ászló segédjeként dolgo/oii. A/ ( Vgdiiaü/eniei

Musrtle- f)fpi)si! Conpuny

elhagyva, az f-"sztergonii

Working iolifiigt'i: orgjn-hui/drr

Föszékesegyház

orgonáját

Aeú^nhigaudhuildnig

(Liírr

írd).
}iJUO> S'uc-iiik.

e'/ftíiim/

építette, l')8f>-ban niestcrv'izsgázott. IT^J.^-tól mint a

vnginccr (.uihor Hiijrióci. eltcíricil engnurr (it>z,í Hulydh.

Musetie Bi. (később Kft.) alapíli) tagja és résztulaj

(.i\ul,i \ dgí pi/rritiptitrd II! thf daign iind íhr huildtn^ of

donosa ter\e7eit és épített orgonákat.

thf ftí//r>u'jn^ fifw (ng/iN\:

.Munkatársak: Szucsák János orgonaépíiő,

Bajiióezi

- fíiidupfst. k,{\s,ii Stf. R(.('hu>rh: j \ iiitiimiih. '^0 tf^isifrs,

(lábor villanio'sniernök, Hulyák (>é/a villamt>smérnök.

- fíítdiipcsí. Rid'osf<i/r<i RC (hitnh: /i ithtiuttth. 28

\ agi Ciyuia .i/ alábbi lij orgonák

- Dfjliir RC chiorh: 2 mauuah, J.í

tervezésében és

ugi\tfn.

építésében vett részt:

- Yfresegyház R( thiinh: 2 niitintíili. JiS rrgistfn.

- Bp. Kasvai téri rk.templom: 3 manuál, "^0 regiszter,

- Alarrfii' RC churrh: 2 nhiHtiiiL. J.i

- Bp. Rákcisíalva rk. templom: .^ manuál 28 regiszter.

- fíudíifol- RC fhiorh: 2 niitnudls, !(•> irgtsten

- Oejiar rk.templom: 2 manuál, 1.^ regiszter,

Thf finn

- \'ereseg)ha/ rk. templom: 2 manuál, I H regiszter,

rffornifd chnrclt in

- M a n t ü rk. templom: 2 nianuáJ. 2} regiszter,

CivuLi \'dgi h,ii hffii

- Budatok rk. templom: 2 manuál, Id regiszter.

Building Sfiliini

.•\ ccg jelenleg a református egyház legöregebb orgonáját

ALihrr.s'Assofiiiiion

restaurálja Váchart^ánban.
\ agi Gyula l'l'-)8-tóJ a Magyar Hangszerész Szövetség
Orgonaépítő szakosztályának választott vezeuSje.
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is currfntly

mtort/tg

rfgiUfn,

rfgistfn.

thf oldfst org,/n of ihf

\',ifh,!iíy,ui.
fíftífd

Dirfftor

iif thr Hungárián
\inff

!9US.

of thf

hUiCtcil

Organ-

histrunu'ii!
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Zongorakészítés Magyarországon
Müllcr Györj;)'

A

m.ii modern z o n g o u ki.tl.ikiil.ij.a több (.•vszjz.iJos

zongorakészítő települt át. elsősoiban Ausziriáliéil, akik

fejlődés ticdmcnyc, amely a XVI11. század cIcjcR- nvúlik

hangolással, javítással és a használt,

viss/.i. Osti

hangszerek

.1 cLivicliortl cs a ccnibalo - már a XV'.

keteskedelmevel

majd

foglalkoztak.

felújított
Mindezek

században is clicrjcdi h a n p z c r c k voltak.

mellett ellaiiak kisebb - főleg osztrák

A magvar zongorakt^vzíiö ipar az ország sajáu>s lörtcnd-

hazai képviseleiél

mi hflyzflénél íog^•a csak a/ IMSO-as évt-k clfjcn indul-

időszak volt a magvar /ont;orakésziíés és kereskedés

liaiott Ifjlődésnck. Pkkor inár Rudapesitti és Pozsony

aranykora. Kkkor alakult ki az országra jellemző sokszintű

ban is tiibb kiváló hangszrrkészírcS dolgozoci. A század

hangszerállomány, mely szinte egyedülálló a világon.

Ic-gkicmcikcdőbb mag^'ar /ongorakés/itőjc

kéiségkivül

A háború utáni államosítás a /ongtjraipari sem kerülte el.

Beregszászi Lajos voli, akinek újítasaii a világ leghíresebb

l'j hangszerek készítésével csak a Musiea Rt. allaniosíiá-

gyárai is áíveiick.

sábol létrejön Fővárosi Hangszerkészítő Vállalat foglal

A kieg>'C7és utáni években

bár a/ ipar iel/árkózásárj

tett törekvések kedvezően hatottak a zongoragváriásra is
a hazai igényeket eUőscMb.ui küllőidről belK>zoti hang

haiigs/ergA'árak

is. t z , a II. világháboriiig

terjedő

kozoii. De sajnos 1 '}(il)-ban ez a eeg is abbahagyta a zon
gorák gyártását, majd nehánv e%'vel később a ciianínók
előállítása is nietiszunt.

szerekkel elégítették ki.

Ivzekben a nehéz években a magyar zongoraké.szítők

Az igazi fejlődést az 1900-as evek eleje hozta n u g . Több

elsősorban a haiigszcrállomán\' karbantartásával, javí

hazai hangsz.erg\'ár alakult ebben az időben. 1 hék Endre

tásával és hangolásával foglalkoztak. I^e mini minden

zotigoragvárából kerültek ki a leg.s/ebb külletnii zon

rosszban, ebben is volt valami jo: a szakma mesterei

gorák, a Neuhold Károly áhal vezeteti Musica Zongora

hiheiellenül sokrétű és szerteágazó tudásra lettek szert A/

gyár pedig kiváló tiiinőségii, saját rcrvezésü zongorákat

l'H)0-as évek elején hazánkban forgalomba hozott zon

és pianínokai gyártott.

gorák

A budapesti zotigorakereskcdok is felismerték a szélesedő

lelújúásában. Küszködve a háttéripar hiányával, sokszor

piae kínálta lehetőségeket

a legalapvetőbb alkatrészek es szerszaniok nélkülözése

es a rengeteg Attsztriábol

és pianínók

korszerű

igényeknek

végeztek kiváló javításokat,

megfelelő

érkező hangszer arusítisa tnellett forgalmazni kezdték a

mellen

meghosszabbirva

világ legjobb márkáit is. ígv elégítve ki a jiitnódu pol

ezzel a hangszerek eleiiariamai.

gárság egyre növekvő igényeit.

Az ígv' szerzett tapasztalataikat időt és fáradságot nem

A Magvarországoti forgalotnba ketülő zongorák számá

kímélve adták ai a következő tieneráeiónak.

nak iigrássz.eni növekedése magával hozta a javíto-szol-

H kön\ kövitkező néhány oldalán a mai zongorakészítő

galiat*') ipar fejlődéséi is. A XX. század elején több neves

eéqek. et^yeni vállalkozók mutaikiiznak be.

Piano making in Hungary
(lyiij-gy Müllcr

1 he dei'fliipnieti! «f tfuiti\ •• iniulrrn fiiiino /i thf icuili oj a
\erf)iil lífituriti'

f/t-ir/(i/<f?ri>it tr.it/ii>i;^ Ihiti.- m thf i>r^i>i-

ftitig tit thf ISth Cfiiliiiy. Jt\ ,ifirr\-tor\ - thf rLnwrhuní ,j?ir/
tfir htirpufhorri
in thf I "^th (

nrrf iri/if\pif,ifl

Thf niitton.th^dtion
piano

nidtistiy

fithfr.

Only

ihf

Hudapfit

In^tVHnifní

Miiking Coinpiiny. nnerging from thf Hiitionitlizfd

ín.<fntnit'H/> .a fiirly <i< (oip.,

ftiliity.

foUoiving thf Wiir did nol <ptirf thf

iviis fiigdgfd in thf nidiiufdcturing

nifnt.\. L hiforttnidtfly. howfffr.

of iifii'

Aíuuai
instni-

thn. finn dlso stfippfd nidk-

Duf to thf pfcuiiiir hi\/o>ifii/ utitittioii of thf rutinin'- thf

ntg pidiios. dndd ffU' yciirs fdtfr tl'f pidninoi ,tl\0 ifdsfd to

Huiipinati

hf

piijiio tu.ihin^ iitriu^tn' fotiLí Uiirr (ífff/o/'ing

rin/y in thf fijily

ISOOy Al lh,ii linif ifvffdl

fsrfllfiit

produffd.

í^nring t/ifsf diffifidí

years. thf Hungdridn pidtio

iiistruinfiil nitihf)!' ii'frf iihriiii): woihint^ in BiníiipfU iinri

icfff

P(i::sony {Prfsíhurg).

tiiiiing of thf imtruiHfnt

piiino

ntiikfr

Thf niast outstimditig

of thf

( futitry

Bere^fZtiszi, tchow iiiitoviilion\

Huiigintiin

ituis uiiiioithtfiUy L,ijí>i
urtr itrloptffí fim

fitoyl fiunotis fíjciorics />f thf ivothi

hy ihf

hí thf yf,m

tollinrin^

thf ( onipniniiw hflU'ffii Aioftiíi iinti Ihtngiuy in ISó"
íílthough thf fndftit'oun
Hiin^ürúni

niiirh- in mrlfr to proinotf

induuiy hiuí it ptisitirf ffjfft o)i piiinn

- thf doniffttf

iiffiis U'fif m.itnly siilisfiffl hy

the

nidkhig

insiruinrnti

tmpítrtfd froDi ahnuid.
Thf rnil dfi'flflpnifnl

fidf 10 firrything:
dn iinhflirvdhly
rfnfii'dl

in tl'f tnaintendnff,
pdrk. Ifoívfvfr.

rfpdir

tlh-rf n d good

thf nid^ífr^ of thf profei^-ion l)dd dCipiirfd
widf-rauging

knoti'iedgf in thf

tip-to-ddtf

of pidno> diid pidnino< tf'dt urrf pLufd

Hungiiridn

dnd

on thf

nuirkft in thf fdrly TMXh. Tdfiiig thf Lifk of

thf l'dfkground indti^ify, oftfn working in prívdtion of thf
niost fiinddnifiitdl
fXffUfnl

\pdrf pdrts diid tooh. thfy fdrrifd

rfpdir icorks. thus fxtending

thf lifftnne

ont

of thf

imtrument^.
n;/\ Inmight h\ in thf dirly

li'hen ifi'fnii iintrunifnt
hfiiulifulpiiinin

fssfntidlly fngdgfd

nukers

faftiirifs ívfir foiitidfd.

/900f.

Thf nio^l

werf madf in Tndre 1 hck'í jafUny.

ichnr-

</,^ //'(' Miisifti pitino fíiftory under Károly Neuhuld< Ifiider<<hip niiidf high-qu<dity pi,ino\

iitid piuninos

Thfy luii'f pdssed on thf fxpfriffuf
thf nfxt generdtion. spdring no ttnif

dcijiiirfd in tliis wdy to
dndpdins.

i)n thf nfxt pdgfi of this bőnk. toddy \ pidno nidktng fompdiiifs dnd oiif-nidn {niu'nfSKf\ icillpinfnl

i/tfimf/iY?.

itj otvn

dfsign.
7/if iipporrunilifs

ofjfffd

hy thf fxtfiiding

nhirhri U'fif

rfalized

hy thf Biidfipfst pi.ino dftdfrf

ii^ tvfil. aiuL iii

iiddition

to .\flling .i f<ist nunihfr of insinonfni}-

foniinti

froni Atistri,]. ihfy hfg.in to \fll ,i/so ihf hfst hninds of ilw
ifoihl. ihíf- ••dtr>f)'ing thf firr nififiistiig

dfm,ind< of IIH'

u'fithhy middlf f!as<f.<'.
Thf siiddrn infifasf
Hungintdii

of puino\ piaffd

on thf

murkct resuhfd iiho in tl'f dfvelopnient

repair-itrvuf
Cenimy,

of nunihfr

indusiry.

ffVftdl

At tt)f

hegtiniing

rfnoiciied piitno nuihm

of thf

of thf
wtthd

otrr to

Hiingiiiy. niüinly fyvin Aiiiiriií. dfaling irith tuiiiiig.
(tud irddf of usfd dtid thfn rfUfU'fd innrunifna.

Jtlth
ifpdir

In iiddi

tion, i/'fy íifífd íjs reprf^eniiitires of iinnf Mii.illfr - priniartl\' Aíísrridn - piiiiio /.irtorify in Htingiuy ,i\ u'fU. Thi.\
penod, ifhifh

Lhtfd until World W'ur II, ich thf goldfii

iigf of Hungiiriiin piano tnaking iind tradf. Thf iridf varifty of instninifnti

flidr,ififri^iif

lo íhr fonniiy,

iihnost

unujiif in thf world. dei'floped dining íhiy pfriod.
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LENDVAI
/u/jgs^t'rm

Tamás

nwitrr, zdti^oVír- és rseniljallókázitö,

-jiiritó

j Lisíi l-irtru / c n t i m u r s / f n Lgvctc-m Hjíips/i-tés/kcp/o
Iskúljjjuik igj/i;jli)|j, j /ini);<ir,iniiíhflv vrzrlójr
.1 HangszerV'ilag i.imü lolvoiui k-L-lns kjaJó|,i
.1 M.igwír H.in|;snTt-\7 S/iivt-iscp liikjra
.1 M,ij;v.u Hant;sz<"rrszkt-p/t-sc-ri Akipitv.inv kiinKiriiini.úi.ik t-lniikf
j Bi.nJj|nsli Kc/riiúvi-N Kjrnjr.i M<.-sUT\'l7SCJ ^>izou^il>Jrlak (Jujd

Piivat: 1213 Budapest, Pajor u. 5.
Postacím: 1211 Budapest, Kapiszitan J u 18.
Teleton/Fax: 427 0649 • lenta@axeleío,tiu

D S y . 1 1. ()<)-én s/üleiett, luSs. két gyermel^e van

tanári karával a hangs/erész szakmák elméleti és gN'akor-

]^'^6. crci:sc^i íl'annonlialmi Btriués Gimnázium)

lati taniervét, valamint a mesterviz,sga követelrnényrend-

]"í7M. hangszt-rév/ s/.akkciusi'ics nicgs/rcr/csc

(unára:

.szert. 1907-08-ban létrehozták az Iskola akusztikai labora

Scmmflwfis

j

l.iszt

tóriumát, szakkönyvtárát, s Mavattak lij oktatási kabinet

Zongoramiihelyében

jét. 100-i-iiíl a HangszerV'ilág című lolyóirat felelős kiadó

Tibor; g^akorLiri ranulmjnyait

Ferenc Zeneművészeti Főiskola

lol)Taitci, mesterei; Karvalyszk>' józsel és Korsós j.inos).

ja. 100(>-i(il .1 Magyar 1 langszerész Szövetség liikára.

Szakdolgozatát a Stcinwav cégről írta. l'^'y^-tol lolyama-

lOOti-tol hangszerismereti előadássorozatokat tan zene

losan a Liszt Ferenc Zenemijvészeti Föi.skola (később

tanárok és felnőtt érdeklődők részere, valamint a Zene

Egyetem) Zongorámtjhelycben dolgozik.

akadémia hallgatóinak (lOOO-iől akkreditált lovábbkép

l')7'). Hoss/jbb

tanulmányijt

a liamburgi

Steinway

zési rendszerben is), IV'OK-tol j Mag)-ar Hangszerész

gyárnál (azóta is tolvamato^ kapcsolattartás a céggel).

képzésért Alapítvány kurattíriiimának elniike.

1080.

100'). A Magyar Hangszerész Szövetség az F^ziisiko.szc>rús

t^scmbalóépítésscl

kapcsolatos

taniilmányiit

Hollandiában (Alkmaar és Amszterdam). EzcÁ-ben Zucker-

mester cimet

mann 2 manuálos flamand kópia-csembaló építése.

Kereskedelmi és Iparkamara

1084. A Magvar Népköztársaság Minisztertanácsa és a

küldöttje, valamint a Mestcr\'iz,sga-bi/ottság tagja.

Müvelödé.si Miiii.s/térium Kiváló Mtinkáéri

2001. Nyugat-Magyarországi F.gyetem Faipari Mérnöki

kitüntető

jelvényt adományozott.
lOOQ-töl

3 Liszt

Ferenc

adományozta.

2l.)0(l-től a
Kézműves

Budapesti
Lago/aiának

Kar Műszaki Szakoktató diploma megszerzése. Diploma
Zeneművészeti

FőLskolj

munka: Számíitígépes programok, modellek és szimulá

Zongoranuihciyének vezetője.

ciós szofr\erek a hangszerészokiatas g\akorlatában.

1001. Tanulmányiit Yamaha (Bécs és Hamburg-Rellin-

A OC)-es évektől

gen).

fesszionális hant;szerenek beszerzésében, kiválasztásában,

lOOl-iől a Liszt Ferenc Zenemíjvészeii Főiskola

icibb nagv zenei intézmény

[iro-

Hangizerészképző Iskola zongorakészítő és -jjvíió szak

szerződéses szers'izeté.sében vesz reszt.

vezetője, szakismereti tanára (aJapíió tag).

Tevékenysége az iskolai es műbel\'\'ezetéssel kapcsolatos

1002. .í hetes tanulmányiit a Sassmann csetnbaló manu-

dolgok mellett: zongora és csembaló hangolás, kisebb

laktúránál.

javítá.sok, és teljes nag>'javítás«)k, szakértői vélemények

1004.

készítése, hangszer-beszerzési szaktanács.idás. hangszer-

fiiestervi/.sga. 1004-töl a Liszi Ferenc Zenemű

veszeti Főiskola Hang.szerészképző Iskolájának igazgatója.

kisálasztás, szerződéses hangszer-szcr\'izelés, hangszeris

Vezetése alatt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium

mereti előad.istík tartása,

fiugbízásából készítették el a Hangszcrészképzö Iskola

lOSJ-iől kiváltott működési engedéllyel rendelkezik

*)2

ZL)NC,ORAKK.S/rH)K

Hf u;n i'inn un Nurtnilu-r 'A i'^'^", he /<
itrii

riuurifti,Uifihiis

iug ^yyienii Sinee ]')'W he />a^ heen the l'residrnt of the
Adi'isory Boar/f of the h(niiidalion

ihildrcH.

He ^tiiíiititlfrí

froin

BfUfditt Ilit' St'i<nu{,in' Sthnnl

o/

Hungárián Instruinent

hl 1^>~H /><• t'hliiiiii'd ihe iiiitnt»it-ii! nhihcrs (jUiiHfiüitioii Silrer Diploma"
Iihnr Srininflwfis:

he nutde hi<

^isuíic> ni ihc Piiino wurk^hup 0} thc Li>z! Fernii
iif Musii.

Korsó.i)- fic irrolr hi\ tíiploDhi woitc íjixnit tl'e
SIHIC

ivorhhop of ihf I is;.i hcrnu' Adidony

Craftsinen's Seetion of tlye Budjipest Trade and

Slftf/uuiy

(liitfy ihiiimity'l

cf

Sinee 2(}0(> IH- IUH heen deputy of the

"•'')• '// ihr Stciniviiy

jiictory

in

eointnittee.
200!: He obtained the diploma as a Professional Veaeher
of the Faeult)' of U 'ood Imlustry
(jnnputer

the praetiee instrument

ever \tnee).

ha'' heen partieipating
reidíed lo h,irj>ihhord-mdkn)g

ío the

Fiigiiieering

(Sopron). Diploma

prograiih. niodels and simulattuii

Hamburg {he has heen in eontaet iiirh ihe ( tntip.iiiy
J^SO; s!t(({y jouinty

in thepurchasing,

iVeiher/iinds (Alknhiiit ,i>id Ai)isle>d,i»ii.

inafor inusieal

in^titutioiiy

/'AS7I Biii/diiig 0/ Zucír)»ui/in

His aetirtíiei

\(i>rk" hy the {jitoteil

in addiiion

of seirral

10 the marteis related to the

h,id^e "hur Lxeellent

of AIinisfer\ ./fid the Aíinistry iif

- tuning of pi.inos and harp.uelhirds.
- minor repairs, and eomplete ma/eír rejiairy

Culture of ihe Penph's Republie of Hungary. Siitee P>^>() lie

' preparing expertises.

hin bten the teader of tfie Piti no u'orkshop of the Liszt

- adt'isoiy itetivity for instrument

Ferene Aeadeiny of Musie

- instrument

)a)n,tha

soflu^ares in

direeting of the selmol ,tnd the ifork.Jwp:

I'W-I: He triis ^nj/iled the da tinit/re

/V//.

loork:

seleeting andeoii-

of the professional instruments

ifith J Di.i/iUiih.

of the

inakers' training. Sinee the 90s he

traet wn'ieing

F/e>/iid' eopy hit>p>ichord

índustiy

( handier. as well a.i n/endier of tl^e Alasteis ' F.Xitniiuattons

LhiiirrMr)' of Western-Hungary
loii^t'r smdv

loiih

Instruinent

Aau{t')ny

Aíusii'.
] yf'):

Aíu<ieal

Alakers'AsHuiation.

he 1',/^ btrn wurL'in^ i>i the pi,inii

!9"S

by the Hungárián

fniulitiil

hl-. }>;,/\ii'is ti'frr józ.yfl Kiirr^tlyyr.ky .Dirl /.ínux

rompiiny-

Aliikén.

In /9'^9 he ivas granted tl'e tiírl "Aíaster Craftsman

Pii>iiionh,iltfiii IH l'>~0.

(IIÍ!' HHIII II',I\

lor the Frainin^ of

siudy

liips

fVienna

and

Hainbiirg-

putr/'asing,

u-leetuni,

- eoiitraet instrument

serfieing.

Helfingen). Sinee PJ^^J he AÍ« bee>i the teader and leeinii-

- leeiuring on mu.siea! instrument

knowledge.

eal knou'ledgf teaeher at the piano inaking aiiit repan see-

Sinee Í9H-4 be is in píhsesMon of ii trade lieence.

tioii of the Instruinent Mahing Sehool of the L iszt Ferene
Aeiideniy (founding
py)2:

niember).

3 urei'i' síudy /nuniey at Saaniann

harpsiehord

fiianufaeiury.
P)')i:

>naster> degree. Sinee

/mintnient

Mak/n^

/'-"•'V Direetor

the

Sef'oof of f/>e l.tyz.t Ferene Acitdeniy.

On behalf nf the Alini^Dy of Cuíture and l'ublie
fhe teaching staff of the /nstrunient
rateduiider i>i\ leadership tiu'
eationalplán

of

Fdueation

Alaktng Sehooí e/abo-

Famas Leiidvai

tlieoretieatanrfpraítie.tledu-

Aíaster instruinent

of tín' instruinent inakers'professions

as well

niaker

(piano and harp^ielund maker and

repainr)

as t/'e retjuireinent syneni for the niasters ex,itn ina lton. In

Direetor of the Instrument

}í)()~/<)fi i/),y ifcaied the aeousíie Libor,ilory and the spe-

Ferene University of Alusie

t ia/ized filiraiy of ttu- Sehool and inaugurated it> new edu

Leader of the piano

eational eahtnet. Siiiee P>'N he has lieni the Responsibte

Responsiide editor of the Journal "HangszerViLig"

Fditor

of Instrumentsi

of

the periodieal

Hangszer\'il,ig

(World

of

•Seeretaiy of the Hungárián

Hungárián Alusieal Instruinent Alakers A^uhtation.

As.''0etation

pi\)b

he has lieen gii'ing leetures .\eries on

hwu'lcdge

for niu<ie teaeher\ and aduit

iiistrunient

i'isitor- taking

Sehool of the Liszt

workshop

Jnstrunients). Siuee P^^Hi he /.'</i heen t/'e Seeretaij of the
Sinee

Makiiig

Aíusieal Instrument

Alakers'

President of the Advisoiy lioard of the Fou/idiition For the
Ir.íining of Hungárián

Instrument

Alakers

interest as uellas f<n' the siudeiits of the Aeadeiny of Alusie

Alemher of the A!aster\' Hxaminations

(fivin 1999 al.ui witlun an aeereditated lontiiiuous

Budapest Crafísmen 's Chamber

train-

{World

eommittee

of the
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HALÁSZ

István

:x)ngoraké>:.itd mester

1037Budapest, Vlrag Benedek u. 23.
Telelőn: 387 4766
Mobil 06 30 900 7598

l')S2-ben szüleien Budapesten. Tanulmányait a budaio

//<• WíU horn in Bueldpest ni !9'^J. He ^tíirted his stu/iies in

ki Sz(. István téri Általános Zeneiskolában kezdte. Nyok"

thf

évig hegedülni tanult, de a gininá/iuini evek alatt már

Bitdiifok. He híis heen leíírmn^ to pLiy tlie t'ieilin for ei^/it

csak az ifjúsági zenekarban szerepel.

ye.irs, hm fiúmig

1969-ben

telvetelezik

a Minőségi

Hangszerkészítő

Prnnary

Muue

Sehva! of Szt. Istrcht Squt/re

rl>e seeondtiry nhooi ycars he onl\ per-

förmed iti the ynuih flrehesír,i. ín 1969 he uuis admtned to

K.r.Sz.-he, Halász János mester kezei alá, akivel főleg a

the Quality hutrurnent Mitkin^ i.oúperative

bécsi mechanikus hangszereket tanulja.

iednittirdy the \'ienne\e-type niechíinieiit imtrumenli

A következő

evheii

a Zoiiguratercin

műhelyében

in

the guiditnce of meisier /,ifii» Halász.

Here he siuduuder

In the nexí year

Cia/dácska Vilmos és Tóth Imre mesterek laníioiták a

Vilmos CazeLieskit and Imre Tóth taught hini rhe secrets of

szakma rejtelmeire. Itt inkább az angol

the profession in the ivorhihop of the Piano Hull. Here the

hangszerek

domináltak.

mechanikai

Gáspár János és Csirmay

English mec/ianirul instrunwnís icerepredominatmg.

Jjnos

György a zongorahangolas rejtelmeibe vezeti. Már tanu

Gáspár and György Gsirmay initiated htm triio the mystery

ló korában jár címekre javítani, hangolni. Par éves

of piano liining. As early a< in his yean of apprentieeship he

műhelymunka urán tnint kijáró hangoló dolgozik az

had to repair and tioie on siie. After a eouple of \ears passed

akkor már Kozmosz néven mijk()dő szövetkezetben. Fő

in the ii'orhshop he was engaged ai the eooperative called

prolllja a garanciális hangolások.

knznto\z hy that itme as a piano tuner-teetniictan

1980-ban 3 évig a bagdadi Music and Ballctt Schoolban

ont of the diop. Hu main profilé

létrehoz egy hangszerész miíhelvi. Itt párfui/aniosan .1

hl

rádió, T\'

Raghdiid híitsíí and Hallett Sehool Thii tcorkdiop ha.", heen

illeu'c a konzervatcWiimi hangszereit is telü-

UYÍÍ

tlieguarantee

I^SO f?e ereated an imtrument

workshop

workin^
lunin^.
at the

gyeli.

opera ti ng for three years. Parallely to this. Ite was alsó tak-

Miután hazajön 1984 ben, önálli'> mv'íhelyt nyit, ma|d

/ng care of the nistrumenis

1988-tól a Weincr Leo Zeneművészeti -Szakközépiskola

(onservatoi-í.

hangszerésze.

oivn u'orkdwp, then, from I9S8 on, he fvts heen the instru-

1994-ben

mestervizsgázik

sikeresen és

repairer

of the Radio.

IV and the

Haek in Hutigary in 198-4. he opened his

azóta több zeneiskola, intézmény állandó hangszerkar-

ment

and tuner

of the Weiner

Leo

Music

bantanója.

Seeondary Sehool. In 199] /repassed the niaster's exantina-

Fő profilja a hangolás és javítás, de vétel-eladással és

tion sticcfssfullx. and sinee then he fras heen the permanent

értékbecslé-ssel is foglalkozik.

instrument matntatner of several musie ichools and tnstitulfon.s. His main profilé is tuning and repair. hut he alsó
deals u'ifh pureha^inghale and evaluation.
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ZONCjÜRAKF^ZllOK

Piano-M Bt
zon£orakes/íic*.s, Iclűjiiis, javíi.is, [Kin^ol.i.s

Müii i-R László
íir,i)iykoizoru.i fiirsif i

MCl LER György
1072 Budapest. Rakocziut 40.
Teleion: 322 1132

MILLER

l'^XH-bcn A becsi L.iubc"rger íSí Clldss p'jrhi')! a Magyjr

( oming from ihc Vinni.i

KirjJv: Operaház nughívására érkezett F'tiiiJapeMre x/

int'itff^ hy the HuHgítritin Royal (Jpfni Houst, ihe íOnipii-

o>z:riK jZirm.izasu eet^alapító id. Miiller Rezső, aki a

Hy foufi^fr nf Ausiriiiti őriéin. Rezsó' Aiüller trv/.. urrifeH in

Kirí Dorr ccgncl sajátította el a mesterséget. Budapesten

Rufiiipfst in l'JOJ Hl hc7iJltí7nuvi thf professio}! wri/i the

a7 *.)p<:rihjz zongorainak hangolásával és karbantartásá-

Kíirl Dörr iowpiiny.

•>a] hiztik meg

irith

munkásságát l'.J.V)-ig gyakorolta Fia,

iiiuhfrgt-r

In Bufiiiprsí.

i/'f tujinig and miiintonDuf

ó- CUiis fíjcfoty

he wdi

anfí

ívmmisíionftJ

of the piiino.\ of ihe

.fi Muilcr Rezső a szakmát édesapjától tanulta, aztán eg\-

()pf>i7 Housc. and he pursueA hii aciiinty unli! 1939. His

;Je;g Thek Lndre zongorag)'árában dolgozott, később

son, MezJÓ híiiller

oniliosirorra magát. 1978-ig dolgozott mint kisiparos és

fiíther. then we workeei ifi End>r Thék 's piano faetory for a

T!:r.t a Magvar Állami

u'hile. Liter he beeanie <e!f-enip/oyed. He h/n heen tvorhing

Operaház

hangolómestere.

/un., /eiinied

the profrssion frotn his

Midler I a'vzlo l^S^-ben érettségizett, majd apjánál volt

ű.y iifi iirtnan íínti the (uuing nunter új the Hungárián

."ir.cs'ere'^/tanuíó. 19(i3 óta Önálló technikusként, l'J()('i

Opera House unül

j i j r!.r-^rerKeiu dolgozik. A isaládi hagyományok loly-

>eeonfiaiy >ih<H)l m J'^'^^. t/vn he ivorkedas ,tn in>trn/>ient

:a:o!iKcnt a/oia ö az C^lperaház hangolómestere. Fia,

niíiker apprentiee ívtlh hn faiher. He has heen worktng as

.M-LÍer G v o r g \ , végzett niétiiökkénl, l*)')0-ben lépett he

<in mdependeni

rCc>ar i muhelvébe, ahol l"í''2 óta z.ongorakc.szítő szak-

sinee I9M\. AS the enntiniier nf the fatnily traditions. he fjas

—._.': kis kent dolgozik.

heefi the Opera s tiining niaster ever sinu: His u>n. eertified

M^rsrendcloik a mag\ar művészvilág köreiből - opcra-

etigineer György Alii/ler joined iús fiítJ'er's worhshop in

:-r..c-í.kv

1990. ti'here he has heen ti'orking ai a skilledpiano

zeneszerzők, karmesterek,

zongtiramíjvészek

l'^^M. l.áyzló Mi4ller gtaduated

teehniaan

State
front

.unee I'^úJ. and //* a niasler

teehni

•^ÍT—r.CiC K.!

eian since 1992. The rangé <if the e/iente/e eonies fr<nn the

Hi-'io.isC'k cs koncerthangolások mellett a cég fő p r o -

eireles of the Hungárián

".. i ::ri.

a mai korszeríi

eondueiors. piano aritst\. In addition to tuning and eonerrt

rr'.c£íeiclöen. T ö b b szakmai kitiinteiést kap-

tuning u'ork. t/re main profi/e of ti'e eampany /.i tiu' reneu-

.rt'-zi'.r.cK

r'.arkas zongorák felújítása

•.^•, Í ; ;.."-.-.: l'H ev alatt.

al of ancient.

artiity. opera singers. enniposers,

hrand pianos,

aeeording

to l/'e

modern

reiju Íremen ti. In the pa.^t lO-i years, tlny fuive received seieral profeisional

auuirds.
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Prekop-Pianos Bt.
1116 Budapest. Gyékényes u. 56,
Telelőn: 248 1080
Mobil: 06 30 961 4490
inlo@prekop-pianoscom
www.piekop-pianos.CGm

A Prckop Pi.!iuis Bi.-t 20(11 ben abcuiDítJ l'tckop Ákos

UH- !'>rkti[<-l'itiuiii l.hpusií

i.anil'a)i\

?/:/< jciauiiíl i>\

7ungor.ikc.s/i'n').

l'iiiiio >}uiht'y Ahos Pitkop i>i 2001.

IVckop Akiis l'>12-ln.ii Budapt-stcn a li,in};szcrkcsüítci

Ako> l'irkof' i^ntfiniilCií (roni thv ntstrumciit

iskoljíian mint /<ini;(irjkfs/.íiö vtt];^/.eit. A (.^nukicvekct

lís ii l'íiDio iitiihti in HuAtiptst in I9'^J. He ipcfii hi> yfitr^

id. Hfi|;li Jjnos jranykcis/oriis iiustcr nníhL-lyLTx-n lol-

(ij ,if>l>iriitiir>liip iii ihf iriirkshiip oi^olehn /Íiplo>ii,i »i,i<t<'>-

tnlif.

liini)\ Hri^li u II.

r)')6-tul i7akmai tudásai Némtrl<.>rs/.ii;li.ui, Kjfud,ib.in

/•ni»! i9')6 iin hf iDiproi'irl luí- piofryfioiitil kiiowlt'íigt- iii

cs XI t ^ T s i i l i AJIamokban tökclctcsíicttc'. Ig\' ifhctösej^c-

(.imfiii/iY. Ci!>i,u/ti ,JIlii III íhr IhmrriSi,iiti.

nyílt j vijjg Ict^híiVNcbh zongorjgyJr.iibjn

tlu-pofulnlir]'

cs lelújító

)Hiikn'\M'hool

l'hm he Ihiii

of h\iiiiiiig tuui ivoikiug in thf n'i)ihl\

moit

rnűhelyeibcíi tanulni és dolgo/ni.

lYiiou'iiaípidiiii

fii(i<iri<-s itmi rfut'Wii! !Viiik.\hops.

A LÓg nagy cnc-kü. antik cs kükmltgcs /ongor.ik, piani-

Tih- iOinpitiix is tngiigffí III iht' ifiicu;i! ,in/í ^,//r uf'r^ilu-

nok Icitijíi.is.ival cs (or^alma/.i-

,il'!f. iin/iijuc iinrí spiriiil phiiids.

saval loglalk()7Ík. A hangszi-rt-k

iUiA piíiiiiuúi.

kívül t's belül új élfli'i kapnak

>YirÍ!Y •/ iirii' íi/r iiisirit' iiiiri nuí-

tciniL-szL-tcsfii orcdcii gváii al

••if/í' l'Y miiig iingnii/f fíií imy \p,ur

kat rcs/ck f clhas/iiál jsival.

piiil.s. (if anirsr. Bx Wiiy of piir-

A Pickop-Pianos

fi'ihing

ncmciuiszági

//>(• iintrn)}iiii!\

iiiifí .'•flliiig ncic

phiiiih

parincrcin keresztül íjj zongorák

iiudpiiiiíuKií'

c\s pianítii>k bes/.er/esévol ó> ela

pii>t>ifi\ llw Pit'í:np-!'íiin(h pro-

dásával leheiőséget nyuji mind

riAi.i .in iippiniimiiy

íhrúugh its (nrnuiii

azoknak, akik uj, márkás hang

/nr ,i!l o(
ti in

szerekbe/ szeretnének jutni.

InwifI

Célunk

ijiiy gihi! /.i //'(• it/liifiiiiinn

minden

olyan

icenv

iiftv

niiíruiiit'ní.i.
of jíl

kielégíié.se, .imi runusak a i()ké-

Atni.Difls ultilihuig ,1 i^icií iinpor-

leies bangzá.sra, de a tökéletes lát-

tiiiiir

vanvra is ionrus hannsulvr helvez.

'•oniifL l'iil ,il<í) lo ilu- pcrjtit ürsthitii'
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Opera Zongoraterem
Budapest VL, Hajos u. 25.
Telefon/Fax: 30? 5144
Mobil: 06 20 925 3444
operazongofalerem@zofigoía.inío
www zongora, into, www.pianino.hu

Cégünk Budapest VI. ker. Hajós u. 2S. s/.. alatt található,

Our Compatiy is knaieii in BufLiprsi, DisPicí

az Oprcaház melletti sétáló utcában. Ehbcn az utcában a

Street No. J 5 , whirh is a walkiug street next to t/ie Operj

háboríj előtti és utáni időszakban i,s dolgoztak

House. hl this srreci bejore and after the world war perioA

nagy

\7,

ILi/ói

miiltu zongorajavító cs lorgalmazó cégek.

faniflus compiinies with a grent pást uvre deainig with the

Az Opera Zongoraterem

rcpair and distribution

l'l*)6-ban nyílt meg. melyei

of pianos.

jelenleg is zongoraszakcrrö mesterek, segédek míiködtci-

Il'e Opera Piano Hall was opened in / W ó , and is being

nek. Az elmíjli években az üzlet iö profilja a siakszerűen

operated by masier piano makers and assistants. In the piUt

lelújiioti zongorák, pianínók eladása.

ycars the main profilé ofthe shop was the sale oj pianos and

Üzletünkben megtalálható minden, ami a zongorákhoz,

ptaninos renewedprofessionally

pianínókhoz

In our shop eirrythtng

can be jound whtch ts neressary for

ras/.ékek, /.ongtjrapadok, zongoralábak alá üvegcsészék,

pianos and pianinos,

such as piano

levegő párá-sítók, g\'ertyatartók, hangolókiilcsok, stb.

piano benches, glass eups iinder piano legs, air

l Ig\'télkörünk igen széles, megvásárolható üzletünkben a

uindle holders. tuntng keys, etc.

legeg)'szenjbb tanuló hangszer és a legmárkásabb hang-

(Jur ihentele is very wide. Dt4e w our great chotce a wide

verseny-zogora is.

rangé front the simplest students' niustca! instrnnients up to

A növck-vö igényekhez igazodva, a Hajós utcai üzlet

loncert pianos ofnwsi

sz-Omszédságában 2(K)]. novemberében megnyitottuk a/

shop. In order to cope with

Opera Zongoraterem iroda-raktárát. Az új üzletben a tö

Noi'emher

profil új zongorák, pianínók, digitális zongorák lorgal

Piano Hall in the neighbourhood ofthe shop in Hajth Street.

mazása. Uj zongoráinkJioz, pinínóinkhoz magánszemé

Both shops are privately owned. The main profilé oj the new

Ivek esetén 3, közületek, iskolák esetében 1 év garantiát,

shop is the distributton

továbbá 1 ingyenes hangolást biztosítunk.

pianos. Por priváté persons we grant fiill guarantee of three

Fö célunk, hog>' vevőinket jó minőségű, igényesen iclüjí-

years for the neu' pianos and pianinos and of tn'o years for

totf használt és új hangszerekkel, a hozzá tartozó szolgái

tnstitutions and schooh, as well ÍÍS one vuning free oj charge.

tatasokkal együtt széles árukészletből tudjuk kiszolgálni.

Our main purpose is to be ahle to seri'e our customers with

szükséges, így zongoratakarók,

zongo-

200}

high (juality

and with great aire.

coi'ers, piano stools.
huni/difters,

fanions brandi are avaiLtble in our
the mereasing demand,

in

we opened the offiee siore of the Opera

new

ofneiv pianos, pianinos and digiial

musical

renewed u'ith demanding

insíruments

and

uscd ones

care. fivm a constant

wide-iange

stock of products, together with all sert'icfs connected

with

theni.
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('>'

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Zongoraműhely
LLÍNDVAI

A műhtlv <i? l'Kifl-Js cvik végén alakult 2-3 idösfbh,
i.i|i.is/.ialt
sok-s/á/

s/akcnihcr alkalmazásával a Zeneakadémia
milliós ériékü

hangszerparkjának

karhan-

tariására. l')74-ben felvették az első hangszcrész-tanulót

Tamás

muhelyvezctú

1G61 Budapest, LiszI Fetenc ter 8
Telefon (műhely): 462 4628,462 4600/126
Telefon/Fax (műhely); 462 4629

is. Ettől kezdve a műhely léti/áma és munkája cp\'aránt
gD'arapcidni ke/deit. Az azóta eltelt évtizedek alati tóhh
lucai zongorakészítö ill. -javító került ki a műhelyből, és
jelentős részük ma ií. a s/akmiban dolgozik - ki itthon,
ki pedig külföldön. Mindeközben alapvein koncepció

Hangsz.erész Sziivetséggel, a Budapesti Kereskedelmi és

volt a saját szakembergárda „telnevelése" is.

Iparkamara Kézműipari Tagozatával, kül- és belföldi

Az elmúlt 2 éviized alatt több lépésben lejles/ieiiük a

cégekkel, műhelyekkel.

mühciv adottságait, többek közt anyagkészletét, íels/e-

A műhely alkalomadtán feladatának tekinti új hangsze

reltbégét, inirastruktiiráját és közben természetesen dol

rek bes/er/ését/kiválasztását, készítését (pl. kópia csem

gozóink Icikészültségét is. 2(101-ben a zongoraműhely

baló), valammt régi. historikus hangszerek restaurálását

bővítésével c.s teljes felújításával jelenlegi felszereltsége

(pl. aszial-Tongora. hárta-zongora, stb.). Mindez a tanu

európai és világviszonylatban is kiemelkedő helyzetbe

lóképzés területére is jó hatással van.

került. Korszerű klímaberendezés biztosítja az állandó

i\i intézmény hangszerei jelentős ménekben lekötik a

hőmérsékletet és páratartalmat

ezzel is növelve :LÍ

műhely munkáját, de indokolt esetben, ka[>acitástól füg

ideális javítási feltételeket. A gépek, berendezések és

gően külső munkára és szakértői tevékenységre is v.in

kéziszerszámok lehetőséget adnak minden

lehetőség. A helyi .KJottságok, magas miívészi és tanári

munkafázis

legjobb elvégzésére.

igények

.'\ műhelyben egyidejűleg mintegy K-K) hangszer nag)'-

fontosabb alapgondolata a kimagasló munkaminőség

javítását

biztosítása.

lehet végezni, miközben a tanulóképzés is

kielégítést- kapcsán

műhelyünk

egyik

leg

lolvik. A „felszabaduló" fiatal hangszerészek pálvakezdé-

A javításokhoz használt anyagokat, alkatrészeket és nem

sét, szakmai továbbképzését - lehetőség szerint

külföldi

utolsó .sorban a speciális szerszámokat közvetlenül a zon-

tanulmányutakkal és itthon .szervezett kurzusokkal igyek

goragyáraktol, vag^' Á legnagyobb alkairesz-g)'ánókiól,

szik segíteni a Zeneakadémia.

illcrvc -forgalmazóktól szerezzük be (Rcnncr, Ábel, jahn,

A munka egvik részét jelentik a koncertekre és egyéb

Baumgriel, Danielsen, Vc^gel, Oliag, Meyne) kizárólag

rendezvényekre igényelt hangolá.sok, míg a fő feladat a

saját

Zeneakadémia

foglalkozunk. Műhelyünk jelenlegi formája nem magán

és

ha77á

lariozci

intézmények

célra,

tehái

továbbadással,

eladassál

nem

(Tanárképző, Szaki.skola, Kollégium, stb.) zongoráinak,

vállalkozás, hanem költseg\etési intézmény része.

pianínóinak és csembalóinak karbantartása, javítása, t z a

A műhely országos és budapesti viszonylatban, valamint

vidéki tagozatok leválása után is közel 250 hangszert

a zenei élet szempontjából

jelent, amelyeknek napi szintű és hosszútávú ielkészítése,

Zeneakadémia főépületében található,

generáljavítása egyaránt lonios feladat.

jelenlegi (2002) dolgozók: Lendvai Tamás hangszerész-

A /ongor.ik nagv része márkás (Sieinway, Bösendorfer,

mestcr

Hckete

Aiiila,

Yamaha. Rethstein, Blüthncr, Förster) hangszer, s e tény

Galambos Cjábor. Galló Krisicif, Ciöiiczfalvi

Ciábor,

egvlu-Ti a cégekkel valéi jó kapcsolattartási is feltételezi.

Juniku Adrián, Pásztor Ferenc,

További

Barnabás tantikí, Loizou CA>nstantinos tanuló. Szabó

kapcsolataink

kiválóak a Hang.szerészképző

Iskt)lával. több egyetemmel, főiskolával,
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a Magyar

niühelyvezciő.

Julianna tanúié).

Erős

is központi

László,

helyen, a

l o t h Balázs, Lukács

ZONCORAKli-SZl'lOK

Thr ii'nrhhop

nuis jaunded iit ihr cnd itf tlu- f'/(>().•. hy

cinp/nyifi^ J-.í fidcr. experiaheA

iptuuilisis, in indt'i re

})iiütiiani rhf ni^irutHcni park of tlw Atíulnny
//'•// (ÍV/.I u'orih of n/tiiiy inillimi fornits.
lífitnitteti thr finl

iristrunifm

nf A/wy/r

In / 9 - /

»i,íhfr apprcntwf

a> wclt.

Siitif hoth ihf u'orlíshíip > staf^ auA work inarinvd
/>rr iiiid i'o/i/nu: Di/riny

thty

in nuni-

thr di'üjdfs sínre then

írvovl

dozi')ií o( piiino niiihrrs andlor rrp.itrrrs (uirr !rfl thr tcnrhshop, tind iin itnportiinl piirt nj thr ni stil! irorL-s in thr prnfrssfon

-

Mr,tnn'hílr

in Hun^iiry

,ind

rhcwhrtr

in thr

n'orld.

thr "eduriition" of ihr oivn nafj of \prriitliiti

h,i> hrcn d hitfir ronrrpi. loo.
Dtinn^ thr Itisi 2 drtiidcs wr drvrlopcd thr r,ip,irity

ofthe

ii'orkshop in ^rreral strps, a/nong othrrs iís niittrriul \íOih.
rtjuipnirnt.

infiiistrurturr,

ittid iit thr Sitnir tinir thr tmin-

in^ und tfUíthfirution of nur wnrkm,
tlu rnUr^nirni

of loursr. In 2001 hy

i/nd compírír rrnrwul of thr piiino

shop it.i rurrrnt rquipnirnt hui rriichrd itn

work-

oniítiindingpOii-

tion hoth on Europrnn iind iriírd Irvrl. hlodrrn

tiir-rondt-

tiomng providrs thr constitní tcniperitíttrr and humidity
thu^

mrrritsing

thr

idral

rrpitiring

rondition.<.

Thr

On oitusions thr irorkshop ronsidrrs it us ils tush to purrhasrlsrlrrt. niahr nrw instrumrnts

ír.g. ropy harpstrhord).

í/í wrll US to rrstorr rarly, htslorirul instrumrnts

(i.r. tuhlr-

piuno, harp-piano rtr.). AH this is of good infJuriur on thr
ftrld of upprrntirr

training.

niíirhinrs, rifHipnirnt und tooh enablr thr hrsi roniplrtimi

Tfir instrumrnts

of rarh uorhing pnirrss.

work ruparits' of thr ivorkshop. hourvrr,

Al thr Siinir timr, it is possihlr to rurty om thr rrpuir of S

and drpending on thr raparity thrrc is possihility for rxtrrn

to !0 instrunirnts

uvrks und rxprrtising arttvity us wr/l. In ronnrrtion

in thr worhshop. irhl/r thr tniimng

ítpprentirri ii ,ilio undmcity.

Tl'r Aciidrmy of Mmtr

of
ainn

of thr instittttion signiftrantly ahsorh thr

thr mreting of thr high rrquirrmrnts

in justifird rusrs

of thr ariists and

tv help thr start of thr nirrrr und thr ronlinuuwi

profrsuon-

trurhrrs und ronsidrrin^

al truining of thr

niakrrs ~

most important basir idras of onr workshop ts thr

"rrleascd ' young instruinrnt

urrording to thr possibilitirs

- hy mrum

of study stuys

ivith

thr loral possibilitirs onr of thr
proiiding

of un outstanding work quulity.

udroud und ronrsrs orgunizrd in Hungury.

W'r purrhasr tl'r muterials. spurr parts and last hut not Irast

One part of thr worh is constitntrd

thr sprtiul tooh used for thr rrpairs dirrrtly from thr piano

hy thr tuniní^ works

ordrrrd for ronrrrts und othrr rvrnts, whrrrus thr
artivity ií thr tnainmuinrr

und rrpuir of thr piunos.

nos and harpsnhords

of thr Arudrniy

histitutions

to it (Irarhrr

anurhrd

ProfrssionulSrhool.

prinripai
ptani-

of Mus/r und thr
l'raining

Imtitutr,

Colírgr rtr.). This niruns. rrrn ufirr thr

detdchnient of thr proi'iiinal

hranrhr^ uhno'it 2'^0 mstru-

nirnts. of n'hich thr prrparution

und grnrrul rrpuir un u

diiiiy and hmg trrni Irvrl is rqitally <í« iniportunt
A grrai part ofthepianos

arr hrand instrutnrnti

Hösendorfrr. Yamaha. Brrhstrtn,

Bfiiíiuirr,

task.

fariorirK or thr major spurr parts manufarturrrs

or distrih-

titors (Rrnnrr. Abrl. Jah?!. Hitumgrtel. Danirlsen.

VogeL

Oliug. Mrynr), rxrfusii'rly for mm purposrs. Thrreforr wr
do not harr uny rrsair urrii'itT. Thr pmrnt
jcorkshop i\ not a prifutr undertaking.

forni of onr

but part of un insti-

tntion withiJi thr Statr budgrt.
Thr workshop is loratrd on u rrntrul plurr, not only n-ith
rrgard to Budupest or Hungary bnt alsó as to thr musiraí

{Strinway.

För^írr), and

lifr. r.g. in thr main building of thr Aradrmy of Musir.
f'rrsrnt

(2002) siaff: Tamás Lrndrui.

miUier

instrumrnt

this fart postidutrs thr good rontart with thrsr rompunirs ut

niakrr, workshop leader, László Tró's. Attila hrkrtr,

Cúbor

tfw samr ttmr. Our fitrfJtrr contarts arr rxrrllrnt with thr

(ialumbos,

Adrián

Instrunirnt

Alaking

Jttuiku.

Highuhools,

thr Hungariun

SchooL

srrrrul

L'nirrrsittrs

Mnsiral Instnimrnt

Muhrrs

Assuriution. ihe Crafisnirn V Srrtion of thr Budaprst
and IndtiUiy Cluimbrr, with rompanin

and

and worhhopi

Tradr

Kristóf

Calló.

Gábor

Frrenr Pásztor, Balázs

upprrntirr.

Constuntinos

Gönrzfali'i,

Tóth. Baniabiís

Loiz.ou upprrntirr,

Lukárs
Jnliunna

Sz.iibó upprrntirr.

in

Ilungaty and ahroad.
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SZEBENI Endre
híings^rrkeszíto és -hangoló mester

1113 Budapest, Elek u.3/b.
Teleion: 385 6009

|')S7-ben G r i m m lózstrl mesternél kezdit- meg tanuK'i

Hf bfgau his years of appreutivfihip

éveit. 1060-bjti zongorokészítn szakmunkás lelt. Mivel

ofniaster

me<iiere többnyire külső munkákon dolgozott, .i tanuló

skilled workcr for pianoniaking.

évek Áiw rákényszerült ÍZ önálló munkavégzésre. 1962-

working on extcr)i,il workí, ehtnug the years of appreniice-

ben a Muiöségi Hjngszerkészíiő és javító KTSZ-be

ship he uuii \inced to work hidependentl\.

került. Itt sikerült újabb ismereteket szerezni az ott dol

to ihe

gozó

Cooperutive. Here he had the oppnrtunity of ,n<]ii!ring fur-

nagyszerű

szakemberektől.

I*)(i8-ban

sikeres

Józsff

Qnallty

Ctnmm

uurier the supcrrisiufi

in /.957 In 1960 he

Instnnnrnt

hfeann

As his niafíer )nostly ivaf

Aliiking

In 1962 he etinie
lUid

Reptitring

mesterviz-sgát tett. Ebben xi időben a Mag>'ar "lelevízió

ther tiew know/edge froni the extrlleni ipecialiiti

zongoráinak hangolá.sa, a Triál garanciális hangolásai,

there. In 1968 hepaaed

valamint a műhelyben zongorák icljcs felújítása voll a

jully. During this tinie his ttuk uun the tuning of piunof oj

tcladata.

the Hitugitriun

1970-ben

átszervezés kapcsán

a Fővárosi

working

his nuister's examinaliofi succesf'

J'elei/sion. the guaruntee

tuntngs of the

Kézműves Vállalathoz került. Itt 1'175-ig végezte a zon

1 riiil (.otnpiiny. iis well ij\ the eomplete reneival

gorák elsősorban helyszíni hangolásait, javításait. Ebben

in the u'orkshop. In 19^0. due to a reorgantzuition. he came

az időben mint az Országos Filharmónia

to the Budapest liandicrafi

neves

művészek

részére

hangolt

és

hangolója

javított.

A

ofpianoi

Company. Here. unttl 19'^'^,

he niiide the luning and repair works of the pia nos nniin/y

Zongoratemben felvásárolt és rendbehozott hangszerek

on siíe. Dunitg this ttme, as the tuner of the

hangolása és műszaki árvétele is feladata volt. l')7'S-ben

Philhannony,

kisiparosként

artists. ihe luning and technical aceeptance of the instru-

kezdte önálló tevékenységét.

helyszíni hangolásokat,

javításokat, kis

Főként

műhelyében

Hungárián

he made luning and repair work jor noied

tnents punhiised

and restored in the Piano Hall was alsó

mechanika felújításokat végez, Budapesten 4 zeneiskola

part of his tasks. ín }9~'5 he hegan his independent

zongoráit tartja karban. 1976 óta a hangszcrész niestcr-

ty as an artisan. Espeeially he tnakes tuning repair works on

viz.sga bizottság tagja.

site. In his snitill workshop he inakes mechaniral
In Budapest he waintains
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renetcah.

the pianns of -i district musie

schooli. He has heen tneinher of ihe Instrument
Aíaster Examtnations

aetiri-

Cominittee since 19^6.

Makcrs'

/:-,
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A PROFESSZIONÁLIS HANGSZERKÉSZÍTŐK ORSZÁGOS SZERVEZETE
Érdekvédelem a mestereknek, szolgáltaiás a művészeknek, tájékoztatás az érdeklődőknek
Kiállíiásrendezés, előadások és koncertek szervezé.se, szakmai kiadványok megjelenítése
riSZTSÉGVISELÖK
elnök
alelnök
liikir
örökös tis7tclelbcli <.-lnök

SZFRÉNYl Réla presidentí^'instrumeni.hu

SZABO István
I.ENDVAl Tamás
SEMMEI WMs Tibor

SZAKAGVEZEIXÍK
fúvás hanf;szcrkcsziiő
szakosztály

ANDRÍIK.-\

Cjábor

1073 BudjpLsi. Károly körút '^. leleton: -11 S •
windy'instrunient.hu

gitárkészítő .szakosztály

BíRO Á d á m
1 1.^7 Budapesr, B-ílzac u. S4. Telefon; 06 20 ')4-» } , u
guiiarC'''iiisr rumeni.hu

hegedűkc.szítÖ szako.sz.tály

H O L L Ó Bence
U»M Budapest, Lrszt Ferenc Tér 10. Telefon: .^Sl 2670
viohntí'instrumcnr.hu

historikus és népi
szakosztály

SZF.RENYl Béla
lO.V) Budapest, Barátpatak u. 6/b. Tcleion: Od 20 4.^8 9]4^
historicalC" insrrument.hu, organ('/*i]isirument.hu

orgonakészírö szakosztály

VAGI

Gyula

lOS.'i Budapest. Práter u. b'^. Telefon: Üb }0 20.5 M)}}
organC-^^inst fument.hu
/onporakészítö szakosztály

MÜLLER G y ö r g y
1082 Budapest, Rákóczi út 40. Telefon: }22 ]\
pianoí^'i nstrumcnt.hu

•AÁ\ * •• '^^^T w 5 e ^ 6 *
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HEGEDÜKÉSZÍTÖ SZAKOSZTÁLY
Benkő Szilárd

Korán Csaba

'•'iOU Győr. Kisfaludy u. 34. T d , : 06 ^)(i 336 (144

1 145 Budapest, Variházy u. 6. Tel.: 383 44IH

Blaszauer Róbert

Kovács Emil

I 172 Bud<ipesi, XIX. u. 32. T d . : 25"^ 0407

1031 Budapest, Pákász u. 2. TcT: 242 3630

nari')c/i I'c-ier

Kovács János

6 2 2 7 Szeged, Gábor Áron ii. 4/i.-.

1091 Budapest, Üllői úr ' ) l / b . Tel.: 21S ')006

Drasikóczy Gábor

Kocsis Tibor

1027 Budapest, Tölgyfa u. 16. Tel.: 06 20 994 3332

6':'22 Szeged, Moszkvai kn.

Erzlcr Bernd
2132 Göd. Kálmán u. 1 7. TeL: 06 27 h^^ 885
Gollob Balá/.s
1042 Budapest, Kassai u. 53. '\t\.: 370 3343
Gőz Gvula
3300 Eger, Brcziui u. 4S. Te!.: 06 36 320 0<)2
Giiminár Ernő
8000 Székcsfchcr\'ár, Liszt Férem u. 3.
Tel.: 06 22 343 824
^.iiiminár Tamás
10:^2 Budapest, Klauzál tér 14. Tel.: ^'^1 2') 12
Hegyesi Béla
2112 Veresegyház. Könv-ves K. 8. Tel.: (K) 2S 387 512
Hepke András
11124 Budapest, Fillér u. 17. Tel.: 316 3720
Héjjá János
1041 Btidapesr, Deák F. u. 6 3 . Tel,: 06 30 ')87 3888
Hild R. Dániel

MU.

Tel.: 06 70 3 IS 3*127
Kónya Lajos
2800 Tatabánya 11., Dózsákén u. 36.
Tel.: Ob 34 337 400
Ifj. Kónya Lajos
8000 Székesrehét\ár, FÓ u. 2. Tel.: 06 20 tC.S (,18 t
Körösi Ferenc
1050 Budapest, Váci u. 7 3 . Tel.: 318 7.M)5
Lakatos László
1121 Budapest. Zugligeti u. 36. Tel.: 200 4108
Langer Zoli a n
lO.V) Budapest. Kolo/svári u. 4. Tel.: 240 2037
Magyar józset
107^ Budapest. Wesselényi u. 2 1 . Tel.: 321 3785
M a k a i (.iergö

2700 Cegléd, Szép u. 3. Tel.: 06 53 320 961
Marosvári László
1044 Budapest, Gárdonyi G, u. ]'). Tel.: 233 .^42S

1 l'í"^ Budapest, Nagysándor [ózief u. 3 ^ .

Mezei lános

Tel.: 281 4323

2121) Dunakeszi, Viola u. 2. Tel.: 06 27 \M, VS3

1 lollo Anikó

M o l n á r Isrván

1 16S Budapest. Perjés u. 22. Tel.: 407 3031

7 6 2 3 Pécs, Szabadság úr 3 1 . Tel.: 06 72 328 "^97

1 lollti Bence

Nag)' András

1061 Budapesr. Liszt F. tér 10. Tel.; 3"^! 2670

3S2=i Miskolc, Csermely u. 38. Tel.: 06 30 228 4S85

Kemény Zsombor

Ncmessányi I .ászIó

1087 Budapest. Luther u. \k. Tel.: 314 3^^2(1

1021 Budapesr. Labanc u. 3')/b. Tel.: 275 9006

Kis Zoltán
2013 Pomáz. Fű/iá u. 15. Tel.: 06 26 }^1'6 870
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Bt-nkő S/ilárd

Korán Csaba

'H]ll (iyör, Kisfaludy u. 34. Tel.: U6 06 .^36 044

] 145 Budapest, Variházy u. 6. Tel.: 383 4418

Rlas/auer Róhen

Kovács Emil

I 172 Butlapc-sr. XIX. u. 32. Tel.: 257 040^

1031 Budapest. Pákász u. 2. Tel.: 242 3631)

Daróczi l'cicr

Kovács János

(i227 S/eged, (iáhor Áron u. 4/L.

1091 Budapesi. Üllői úl Ol/b. Tel.: 215 9006

Draskoczy Gibor
1027 BiidapeM, Tölt^yfa u. 16. Tel.: 06 20 994 ^^'il

Kocsis Tibor
6722 Szeged. Moszkvai kn. MU.
Tel.: 06 :^0 315 3')27

F,l/.ler Rernd
2132 God, Kálmán u. 17, T d . : 06 27 330 885

Kónya Lajos
2800 Tatabanya 11., I)i)Zsjkeri u. 36.

Gollob Balázs
1042 Budapc-.st, Kas.sai u. 53. Tel.: 370 3343
Gőz Gyiila
3300 Ejícr. Brcznai u. 4S, Tel.: 06 3(i 320 092

Tel.: 06 34 337 400
11]. Kónya Lajos
8000 Székesfehéi-vár, Fö u. 2. Lol.: 06 21) 46S dl 84
Körösi Fereni

Guniinár l'.rriö
8000 Sztfkesfchcrvár, liszi Herenc u. 3.

10S6 Budapest, Váci u. 73. Tel.: 318 7305
Lakatos Lászk)

Tel.: 06 22 343 824

1121 Budapest, Zugligeti u. 36. Tel.: 200 4108

Guminár 1 aniás

1072 Budapest. Klauzál ter 14. Tel.: 352 2912
Hegyesi Béla
2112 Veresegx'ház, Kö^y^'e^ K. 8. lel.: Oh IH 38"^ 512

Langer Zoltán
103'í Budapesi, Kolozsvári u. 4. Lel.: 240 203:^
Magyar józset
1077 Budapest, Wesselényi u. 21. lel.: 321 3785

) lepke András
1024 Budapest. Fillér u. 17. Tel.: 316 3720

Makai Gergő
2700 Cegléd, Szép u. 3- Tel.: 06 -^3 320 ')6l

Héjjá János
1041 Budapesi, Deák F. u. 63. Tel.: 06 30 987 3888

Marosvári László
1044 Budapest, Gárdonyi G. u. l'>. Te!.: 1}} 342=^

Hild R. Dániel
1 195 Budapesi, Nagysándor Józsel u. 37.

Mezei János

Tel.: 281 4323

2120 Dunakeszi. Viola u. 2. Tel.: 0(i 27 346 753

Holló Anikó

Molnár István

1 165 Budapest, Perjés u. 11. lel.: 407 3031

7623 Pécs. Szabadság üt 31. Tel.: 06 72 328 797

Holló Bence

Nag)' András

1061 Budapest, lá.s/.i F. ler 10. lel.: 351 2670

3'=>25 Miskok, Csermely u. 38. Tel.: 06 30 UH 4585

Kemény Zsombor
1087 Budape.st, Luther u. 1/c. '\'c\.: 314 3526

Nemessáiivi László

Kis Zoltán
2013 Pomáz,

04

FŰZIJ U.

15. Tel.: 06 2h 328 870

1021 Budapest, Labanc u. 3'>/b. Tel.: 275 '>006

HISTORIKUS ÉS NÉPI SZAKOSZTÁLY
Pachen András

.\Jcxander Hopkins

2100 Gödöllő, Palotakert u. 1 fx II1/2.

I 0 " 6 Budapest. \'erseny ii. 10. 1/lS. Tel.: 3'^1 3547

Tc-1.: 06 30 ')4 HS 3')ö
PcíL-ri Károly
352') MiikuU, Kö/cps/c-r u. 70. 2/1.
Tel.: 06 46^31 017
Rainona Wcntworth
1077 Budapest, Róz!.a u. ^.',. Tel.: 342 7694
Rácz Barnabá.s
2100 Gödöllő, Bethlen G. u. 36. Tel.: (J6 28 4 l 3 833
Rácz Pál
1072 Budapest, Erzsébet kri. M. lel.: 321 40')4
Ronianek lihamér
2481 Velence, Tulipán u. 2. Tel.: 06 22 473 9"S
Romák Ciyörgy
672S Szeged, Kossuth Lajos sugárút 8. 3/11.
Te!.: 06 62 314 868
.Semmelweis lihor
1087 Budapest, Luther u. ]/c. Tel.: 314 3^26
Sebők Miklós
672S Szeged. Daru u. 3.
Szabó István
1085 Budapest, jó/-sef"krt. 42. Tel.: 3LÍ 2690
ifj. Szabó lsr\'án
108S Budapest, jó/sefkn. 42. lel.: 314 2690
Széles Miklós
2600 Vác, Március IS tér 18. Tel.: 06 27 3)9 y i

BaJogh Sándor
I03-* Budapest, Xag>-szombat u. 27. lel.: 388 6381
Ban Gvorg\'
2030 Érd. Szerelő u. 16, Tel.: 06 23 372 625
Gars Tibor
lOS" Budapest S/azados ut 3-13. XII. ép. 21/a.
Tel.: 3 : . : ^ : hf. anr: Ba.iz>
: 1"^: Budapes:- Tirpa: u. 3. Tel.: 308 1^2]
Kovács tm;i
1031 Budapest PakAiz u. 2. Tel.: 242 3630
Kova:v Baix:« >zjb*^ Z^solt
2 0 " : Par/ .Mor:c2 Zsigmond u. 19.
Tel.: C>6 liJ '^^'.^4 4(J40

Kozik Iorí>cr
'. 1~3 Budapesr. Tapioszecső u. 2"^ b. Tel.: 256 683"^
.\landel Robcn
tTiandcl(!^mail.datanet..nu Tel.: 06 30 222 8609
Paptalvi Fereric
103" Budapest, Toronya u. 20 a. Tel.: 367 3586
Romanck Tihamér
2481 Velence. Tuiipan u. 2. Tel.: 06 22 473 978
Szcrenvi Béla
1039 Budapest, Barátpaiak u. 6/b. Tel.: 250 7988

Székely Márton
1073 Budapest, Kertész u. 20. 11/21, Tel.: 26^ 4460
Zsibók István
6724 Szeged, Kukovecz Nana u. 11.
Tel.: 06 62 494 969
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Cseke Gábor, C'seke I^szló

Albert Miklós

1065 Budapest. Hajós u. 25- Tel.: 302 SÍ4^

0030 Győr, Bodzás u. 10. lel.: 06 ')6 332 322

Cseri Tibor

Aquincum Kh.

117] Budapest. Nemcibiikk ii. 1 .V

1143 Budapest, Hungária krt. 77. Td.: 2S2 0377

TcL: 0(1 20 980 0^ ()4

Hálás? lsrv.ín
1037 Budapest. Virág Benedek u. 23. Td.: 387 ^70(1
Haraslj InuL2030 Érd, N<-.gr.idi u. 30. Tel.: ü(i 1^ h'^(^ 210

BKJVl OrgonaiJzem
2120 Dunakeszi. Táltos u. 2. Td.: 06 27 yil 031
Jáky (.iyórgy
0060 Győr, Ady Endre út 4 I. Tel.: 06 06 320 247

juhász Ferenc

Kéve józsel
1 ISI Budjpest. Vácegres u. 13. Td.: 400 008

1081 Budapest. Rákóczi ut 61. Td.: ^h^ 1300

I'aulus Frigyes

Lendvai Tamás

2040 Budaörs, Naphegy u. 26. Tel.: 06 1^ 440 007

Liszc Ferenc Zeneművészen Ep>'etem
1061 Budapest. Liszt Ferenc (ér 8. Td.: 462 4628

Pécsi (.Vgonaéjiító Maiiutakiüra

Müller Gyórg)', Müller Liszló
1072 Budapest. Rákóczi lii 40. Td.: 322 1132
Prckop i'Kkos
1116 Budapest. Gyékényes u. ^6. Tel.: 248 1080
Sasvári Antal
1073 Budapest. Erz.sébet kn. 21. Tel.: ^^1 681')
Szebeni F-ndre
1113 Budapest, Elek u. 3/b. lel.: 385 6009
Szilágyi Z»>llán
1067 Budapest, Szondi u. IS.
Szőke Imre
422S Debrecen. Haladás u. l'S. Tel.: 06 20 %S 21^4
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7630 IVcs, Buzsáki u. 3"^. Tel.: 06 72 230 603
.Solyniosi Ferenc
1117 Bud.ipesi, Bogdánh' u. 1. Tel.: 36S 6000
Szucsák János
2220 Vecsés. Kossuth Lajos u. 18. Tel.; 06 1') 3S1 067
Varga László
233S Jaksony. Széchenyi u. 4S/a. Tel.: 06 24 487 073
Vági Gyula
1083 Budapest. Práter u. 6S. Td.: 303 1016
Váradi István
1102 Budapest, Hölgy u. 37. "Fel.: 262 3676
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A vonós hangszerek szakirodalmának jegyzéke
(németnyelvű kiadványok magyar fordításai)
* I.) P.O. Apian Bennewitz: „A hegedűépítés alapismeretei." 332 oldal. Az első
német kiadás 1892-ben, a második 1920-ban jelent meg. A magyar fordítás 2004-ben ké
szült.
'^ 2 ) Möckcl - Winckel: "A hegedűépítés művészete" 324 oldal, 150 ábrával és
53 táblával A német nyolcadik, átdolgozott és bővített kiadás 1997-ben jelent meg.
''^ 3.) Simoné F. Sacconi: "Stradivari 'titkai'." 253 oldal, 3 színes táblával Az
1973-as német kiadás alapján, magyar fordításban 2005-ben jelent meg.
* 4.) Prof. dr. Kari Fuhr: "A hegedű akusztikája." 151 oldal, 2926-os német ki
adás.
'^' 5 ) Friedrich Niederheitmann: "Cremona, a hegedüépítés bölcsője." 241 ol
dal, 1956-os német kiadás.
* 6.) Paolo Peterlongo: „A vonós hangszerek és működésük fizikai alapelvei „
215 oldal. Német kiadásban 1973-ban, magyar nyelven 2008-ban jelent meg.
* 7.) Hans Rödig: „Hegedűépítés új szemléletben." 171 oldal. 1962-es német
kiadás. Magyar nyelven 2008-ban jelent meg.
*8.) Vékes József: „Hegedűlakkok, a hegedű lakkozása." Gyűjteményes kiadás,
301 oldal. 2007-es magyar kiadás.
9.) 3osef& Reiner Hammerl: "Hcgedülakkok" 109 oldal, 1985-ös kiadás.
10.) Walter Hamma: Az itáliai hegedűépítő-művészet mesterei" 727 oldal. 1965ös kiadás.
11). FranzFarga: „Hegedűk és hegedűsök." 192 oldal. 1940-es kiadás.
12.) Antonio Bauer: „A hegedűszakértő." 39 oldal. 1937-es kiadás.
13.) Adolf Heinrich König: „A Viola da gamba." 163 oldal, 14 színes táblával.
1985-ös kiadás.
14.) Vékes József: "Vonós hangszerek mérték (és egyéb) táblázatainak gyűjte
ménye. 41 oldal.
15.) Vékes József: „A hegedűlakkozás bibliája." Gyűjteményes kiadás, 346 oldal,
2008-as, magyar kiadás.
A *-al jelölt könwek az Országos Széchenyi Könyvtárban is megtalálhatók.
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