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purpurral megfestették, és kijöttek a manapság nagyon di-
vatos monokróm dolgok. Jól mutatnak, és minden részletet 
úgy meg tudtak festeni, hogy meséljen, zenéljen az a minta.

Megosztana velünk néhány történetet, amit sikerült 
lenyomoznia?

Általában nem tudják az emberek azt, hogy a porcelán-
nak régen milyen hatalmas értéke volt. Vándorkereske-
dők révén lehetett hozzájutni, akik irdatlan pénzt kértek 
egy-egy darabért. A vándorkereskedők miatt elég jól be 
lehet azonosítani, hogy az ország mely területén milyen 
típusú porcelánhoz lehetett hozzájutni. A szegényebb 
családokban régebben mindenki egy tálból evett. Elő-
ször evett a férfi, aztán körbeadták a többieknek. Úgy-
hogy a parasztcsaládokban nagyon megbecsülték a tálat, 
ami öröklődött is, presztízskérdés volt, kinek milyen 
porcelánja van. Amúgy logikus is, hogy ilyen pokolian 
drága volt, mert egy-egy tálért kiégettek egy egész erdőt, 
hogy a kemencét 1300 fokra fel tudják fűteni. Utána pe-
dig költözni kellett egy másik erdőhöz.

Van tipikusan Óbudán fellelhető porcelánfajta?

Meg lehet találni mindent, de a leggyakoribb a Zsolnay 
piros pöttyös vonulata az 1950-es évekből, azt bárhol 
megtalálom. A harmadik kerület tele van ötvenes évek-
kel, nagyon erősen. Érdekes ez az Óbuda, nem tudom, 
miért lehet ez.

Elmesélné egy emlékezetes darab születését?

Egy 90 éves kedves hölgynek van egy Rippl-Rónai ter-
vezte porcelángyűjteménye. A takarítónő rosszul fog-
ta meg az egyik darabot, és eltörött. Maga Rippl-Rónai 
festette a gyönyörű vázát, kék alapon piros liliomokkal. 
Meseszép volt, ő az egészet nekem adta, úgyhogy utána 
egy évig dolgoztam neki belőle.

Min dolgozik most?

Templomablak-üvegekből készítek ékszereket – Mátyás 
templom, Rózsák tere. A mesterem, Gonzales Gábor, 
aki az egyetemen tanította az üvegművességet, hozta be 
hozzám ezeket a törött üvegeket. A templom restaurá-

lásakor összesöpörték és félretették az apró kis törme-
lékeket. Ez negyven évig állt érintetlenül, felcímkézve, 
bedobozolva. Amikor látta a mesterem, hogy boldogulok 
egyetem után, és megmentem a megmenthetőt, akkor 
egyszer csak egy nagy, széles mosollyal behozta hozzám 
a törmelékeket.

Hogyan inspirálódik?

Például iszom egy jó teát, most éppen egy francia ibolyateát 
főztem. Nem is hittem volna, hogy ilyen finom! Mindenfé-
le teám van, az ismerőseim, akik járják a világot, hozzák a 
legkülönlegesebb teaféléket. Az is segít, amikor meghallok 
valami szép klasszikus zenét vagy valami átdolgozást.

Mi a hosszútávú terve?

Terjeszkedni, ezt csinálni. Mindenki azt mondja, kül-
föld, de én nem. Szeretném itthon még több emberhez 
eljuttatni a kis törött porcelánokat. Szeretnék egy krea-
tív iskolát is létrehozni. Bárki, aki szeretne, akinek van 
kedve, lejöhessen, és összekombinálhassa a képzőmű-
vészetet a zeneművészettel. Ez egy szabadidős iskola 
lenne, ahol senki nem bukna meg. Ez a legnagyobb ál-
mom. Egyszer megcsinálom.

Van tanítványa?

A művészvilág nem a tanításon múlik. Aki csak arra 
vágyik, hogy mástól tanuljon, hamar kihullik a rostán.  
Mindenki önmagát fejleszti. Én azt vettem észre, hogy 
mindenkinek megvan a saját világa. Azt a világot kutat-
ja, és abba a világba merül bele. Amit én csinálok, az mű-
vészet, nem mesterség, mert a mesterség kicsit kötöttebb.

Meg is tud élni belőle?

Teljesen. Az első pillanattól kezdve, ahogy lediplomáz-
tam, de már előtte is, mindig is ebből éltem. Itt nem kell 
aggódni. Vannak nehezebb hónapok, de az az igazság, 
hogy nincs autóm, mert biciklivel járok, a BKV-bérletet 
egy évre előre megveszem, és le van tudva. Nincs olyan 
nagy vágyam, ami csődbe vihetne.

DOHI GABRIELLA

Egy óbudai hangszerész hétköznapjai

Látogatás Kovács Emil műhelyében

Egy apró műhelyben, a Pók utcai lakótelepen búvik meg Kovács Emil hangszerkészítő mester műhelye, ahol 
egyebek mellett próbára tette barkohbázó készségemet azt illetően, hogy felismerem-e a felújításra váró ritka 
instrumentumokat.
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lett voltam portás és ablakpucoló is, hogy meglegyen a 
napi betevő.

Mekkora ez a szakma, van-e jövője, és mit gondol az 
utánpótlásról?

Rendkívül jó képességű fiatalok vannak, akadnak köz-
tük olyanok is, akiktől még én is szívesen tanulnék. Ké-
sőbb kiderül, hogy lesz-e elég energiájuk és hivatástuda-
tuk évtizedeken át kitartani a szakmában.

Megkeresik, hogy tanítson vagy tanácsot adjon?

Igen. Többször tartottam már előadást, és vizsgáztattam 
is a Zeneakadémia hangszerész képzésén. Gyakran adok 
elő egy kreatív zene műhelyben, viszek érdekes hang-
szereket mutogatni. Több mint 15 évig az Aelia Sabina 
iskolának dolgoztam, most a Mókus utcai Andor Ilona 
iskolától kapok feladatokat.

Honnan jönnek a munkák?

Sokan ismernek, a hangszerboltok is ajánlanak. Hívnak, 
amikor használt hangszereket vesznek, amiket fel kell 
újítani.

Épített valaha új hangszert?

Persze, kétszáznál is többet! Ilyen például egy barokk 
hangszer, a viola pomposa, ami Bach korában volt 
népszerű. Sokat kutattam, régi hangszerleírásokat ta-
nulmányoztam. Ezek nem műszaki leírások, de lega-
lább az kiderül belőlük, hány húros volt, milyen ze-
nében használták. Ez a hangszer nem hegedű és nem 
is brácsa, de még csak nem is cselló és nem is viola 
d’amour. Hanem ő a pomposa! Megépítettem egy pél-
dányt, most egy hangszerboltban várja, hogy valaki 
megvegye. Készítettem egészen nyakatekert dolgokat 
is, mint kétnyakú gitárokat, vagy olyan hangszert, 
amit meg lehet fordítani, és akkor egy másik instru-
mentum. Ezek nem sorolhatóak a hiteles hangszerek 
közé. Készítettem egy angol cisztert, amellyel az Ipar-
művészeti Múzeumban a Zeneakadémia hangszerké-
szítő iskolájának jubileuma alkalmából rendezett kiál-
lításon elnyertem a közönségdíjat.

Van menthetetlen hangszer?

Van, de én ezt nagyon ritkán mondom ki egy felújítandó da-
rabról. Ha a megrendelő úgy dönt, hogy mindenképp meg 
akarja csináltatni, akkor megcsináljuk. Előtte megmondom 
neki, hogy nem éri meg, de ha ennek dacára is akarja, mert 
mondjuk a nagypapáé volt, akkor rendbe hozom.

Mesélne az anyagokról?

Az öreg Bohák annak idején levitt a pincébe, ahol min-
denféle limlom össze volt halmozva, köztük régi szép 
anyagok is cimbalomhoz és pengetősökhöz. Sokat mesélt 
arról is, hogy mit kell nézni egy anyagban, melyik mire 
képes, mit érdemes és mit nem érdemes csinálni vele. 
A különböző fáknak különböző a száradása és szárítása, 
és a kivágási idő sem mindegy. Ott láttam egy-két olyan 
fát, amit azóta se, és kaptam is tőle régi szép anyagokat. 
Habos mahagóni! Csodaszép és jó anyag. Egy olyan viola 
d’amourt csináltam belőle, amit ma is használnak.

Mi lett a zenészi ambícióival?

Semmi. Szeretem a zenét, de nem művelem. Nekem épp 
elég megszólaltatni egy hangszert. Bár az nem zene, 
azért sok következtetést le tudok vonni, hogy mi sike-
rült, vagy mit lehetne jobban csinálni.

Min dolgozik most?

Itt van ez a ciszter mandola (mediterrán pengetős hang-
szer), ott egy csarangó (dél-amerikai pengetős hangszer), 
ami teljesen össze van zuhanva, az ott egy stájer citera, 
amott pedig egy 150 éves magyar parasztcitera. Ez itt egy 
lantgitár, az egy rebab (bolgár pengetős hangszer). Van 
munkám bőven, de ezekkel is annyit elszuszogok, hogy 
pénz alig jön belőle.

Ha most lenne fiatal, ugyanezt az utat választaná?

Igen, de nagyon aggódnék magamért. Régen természe-
tes volt az, hogy az embernek van munkája. Ha nem is 
fényesen, de meg tud élni. Erre a rengeteg lehetőségre és 
lehetetlenségre együtt nem számított senki.

Dohi Gabriella

Mikor kezdték vonzani a hangszerek?

Iskolás korunkban az öcsémmel kezdtünk el hangszere-
ket javítgatni, és muzsikáltunk is egy kicsit. Az osztály-
társaim és zenésztársaim, akikkel kis amatőr zenekaro-
kat csináltunk, hozták a hangszereket, amelyek esetleg 
megsérültek.

Milyen hangszereken játszott?

Tanultunk zongorázni, az öcsém a fúvós hangszere-
ken is gyakorolt. Később megpróbáltam gitározni. Első 
nagy fegyvertényem volt, hogy 
készítettem egy basszusgitárt. 
Egy nagyon szép anyagból lévő 
régi vasalódeszkát körbevágtam 
lombfűrésszel a konyhaaszta-
lon. Végül is működő elektro-
mos hangszer lett belőle, persze szörnyen nézett ki. A 
Ferencvárosban egy kétudvaros, 80 lakásos pesti bér-
házban laktunk a másodikon, a nagymamámék a föld-
szinten, ott hoztam létre az első műhelyem. Gimnázium 
után megpróbáltam a képzőművészeti főiskolát, persze 
nem sikerült. Szakmunkás iskolába mentem. A Kriszti-
na körúton volt az iskola, ahol az elméleti képzés zajlott. 
Olyan szakmák voltak még ott, mint fogtechnikus, opti-
kus, látszerész, kozmetikus, fodrász és hangszerkészítő. 
Nem mondhatom, hogy rossz volt, az általános dolgok-
hoz nagy segítséget adott, viszont csak két évig tartott a 
képzés. Mit lehet ennyi idő alatt megtanulni? Mai fejjel 
már tudom, hogy nagyon keveset.

Ki volt a mestere?

Bohák Lajos, a Bohák cég legutolsó hangszerkészítő tag-
ja, Kürtös, Lehoczky. Nagyon tiszteltem őket. A Lajos bá-
csi látott bennem valamit. Úgy vette fel a tanulókat, hogy 
kezet fogott velük, és az alapján eldöntötte, hogy lesz-e 
belőle hangszerkészítő. Megérezte, kinek van „manuá-
lis” kisugárzása, képessége.

Milyen hangszert készített először?

Cimbalommal kellett kezdenem. Nagyon nem azt akar-
tam csinálni, így otthon is összehoztam egy kis műhelyt 

az öcsémmel, és ott már csak vonós, pengetős hangsze-
rekkel foglalkoztunk. Szerencsére az öcsém a ’70-es évek 
közepe táján a Zeneakadémia vonós javítóműhelyéhez 
került, majd én is követtem a ’70-es évek végén. Közben 
katona is voltam Szolnokon a repülősöknél.

Nem tett rosszat a kezének?

Egyáltalán nem, mert gyorsan elsőosztályú távírász 
lettem. A leszerelés után a Zeneakadémián rám bízták 
a hárfákat. Azt mondták, hogy én sokoldalú ember va-
gyok – akkor már megvolt a szakmunkások számára 

írt tankönyvem –, és nincs, aki 
a hárfákkal foglalkozzon. Volt 
pár darab orosz hárfa, és sen-
ki sem tudott mit kezdeni ve-
lük, ha bármi probléma akadt. 
Kaptam egy kis műhelyt, ami 

hangszerraktár is volt, ahol önállóan tudtam dolgozni. 
Aztán kiküldtek a Szovjetunióba tanulni. Az akkori 
Leningrádban működött egy óriási hangszergyár, több-
nyire ott készültek azok a hárfák, amiken a Zeneaka-
démián a mai napig játszanak. Tanultam is, de főleg 
láttam az Ermitázst, a hidakat, palotákat, voltam az 
operában. Miután pár hónap múlva visszajöttem, kap-
tam egy másik műhelyt a Somogyi Béla utcában, ami a 
zeneakadémiai vonósrészleg kísérletező műhelye volt. 
Később, a rendszerváltás után, amikor a zeneakadémi-
ai hangszerműhelyeket felszámolták, kénytelen voltam 
egy saját műhelyt nyitni a lakótelepen.

Hogyan kerültek Óbudára?

Körülbelül 30 éve lakunk itt. Rákoskeresztúrról költöz-
tünk ide minőségi lakáscserével. Egy kicsit rá kellett fi-
zetni, de a gyerekek száma miatt szükség volt nagyobb 
térre, ugyanis 7 gyerekem és már 11 unokám van – igaz, 
ők ma már nem velünk laknak. A gyerekeim sosem ér-
deklődtek a hangszerkészítés iránt, de nem is erőltettem. 
Bizony, ez a pálya olyan bizonytalan, mint a kutya vacso-
rája. Megélhetésnek nem elég. Nem panaszkodom, mert 
rengeteg szép dolgot csináltam. Mindig azt mondja az 
egész család, hogy én csak játszom itt, meg szórakozom. 
Olyasmit nagyon ritkán csinálok, ami akármilyen okból 
nem tetszik. Soha nem hajszoltam a pénzt, a műhely mel-

„... nem hegedű és nem is brácsa, de 
még csak nem is cselló és nem is vio-

la d’amour. Hanem ő a pomposa!”


