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Halálának 15. évfordulója alkalmából,
szeretnék megemlékezni szakmai taní-
tómról, Eisenhoffer János fafúvós hang-
szerkészítô mesterrôl, akit a hazai nagy-
zenekarokban játszó fafúvós muzsiku-
sok többsége személyesen is jól ismert.

1907-ben született sváb családban. Is-
kolái elvégzése után a Feifenroth testvé-
rek mûhelyében tanulta ki a fafúvós
hangszerész szakmát majd 1925 táján a

Stowasser hangszergyárhoz ment dol-
gozni.1945-ig a hangszergyár megszûné-
séig dolgozott a nagyhírû Stowasser
cégnél. Ezalatt a húsz év alatt – saját el-
mesélése alapján- elsôsorban a klarinét és
a tárogató gyártásban szerzett jártasságot.

A háború után saját mûhelyében, egye-
dül, kisiparosként folytatta a szakmát elsô-
sorban javításokkal foglalkozva. Az ál-
lamosítás elôl mûhelyének teljes fel-

szerelésével baráti
tanácsra a honvéd-
séghez menekült.
1956-ig a katona ze-
nekarok hangszereit
tartotta karban.
A Kilián laktanyá-

ban lévô mûhelyét
a forradalom kitö-
rése elôtt ismét ott-
honában menekí-
tette.

1957-74-ig ismét
kisiparosként dol-
gozott kispesti há-
zában.

1974 okt. 1-tôl a Zeneakadémián foly-
tatta munkáját hivatalos keretek között.

Mûhelyfelszerelésének egy részét a
Zeneakadémia megvásárolta és számára
nyugdíjazásáig szaktanácsadói státuszt
biztosított. Ennek keretében a fafúvós
hangszerész utánpótlás képzését tartotta
legfôbb feladatának. Az általa nevelt tíz
tanulóból hatan, ma is a szakmában dol-
gozunk. (Csernai Zoltán, Kovács Vik-
tor, Mayer János, Nagy Attila, Szabó
Attila, Török Sándor,)

1983 júliusában bekövetkezett halá-
láig aktívan dolgozott, utolsó tíz évét a
tanulóira áldozta. 76 éves korában
hunyt el.

Csernai Zoltán
Hangszerkészítô mester

U.i.: Az Eisenhoffer mester által ala-
pított mûhely a Zeneakadémián 1993-
ban az akadémia anyagi nehézségei
miatt megszünt, de a mûhely szellemi-
sége és felszerelése a SONUS BT-ben
ma is él.
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