
I Mely zenekarokkal ter-
veznek elsőként felvétele-
ket?

- A zenekarokkal egyelőre nem
tárgyaltam még, mivel a sorrcnd ki-
alakítása elsősorban a szponzoron
múlik. A FOTEX is csupán a szán-
dékát nyilvánítottc ki a felvételek
támogatására, a pénzt még nem
kaptuk meg tőlük. Terveink szerint
az első felvételek az Állami Hang_
versenyzenekart és a Rídiózenekart
érintenék.

l Tudom, hogy az elm,ű|t
évekhez képest komoly
sikernek számít a tavaly
megjelentetett 30 lemez;
ettől függetlenül felmerül
a kérdés: hány új komoly-
zenei kiadványt bír el ma
a honi piac?

- Nem az az álmunk, hogy ez
a szám maradjon: az idén negyvcn'
a jÖvőben pedig Ötven korülire ter_
vezzuk a CD lemezek számít. Ha-
von[a több ezeÍ komolyzenei

újdonság jelenik meg a világon'
aminek egy részét mír nem bírja el
a piac. Rossz kiadói politika lenne,
hl ezzel nem törődve terveznénk.
kiadnánk esetleg 80 CD-t. Célunk,
hogy amit egyszer piacra dobtunk,
az folyamatosan forogjon, kapható
legyen. Például ha egy új terjesztő
valamelyik országban foglalkozni
kezd a meglévő katalógusunkkal,
amelyből 150-200 cím kapható, ak-
kor ő havonta tízesével bővíti a ki-
adványok kÖrét' mivel egyszerre
képtelenség több új címet bevinni a
köztudatba. Ezenkívü|, ha évente
túl sok újdonsággal je|entkeznénk,
előbb-utóbb szembesülné nk azzal,
hogy a terjesztők válogatnának kö-
zöttük, hogy melyikkel hajlandók
foglalkozni.
<) Mennyire túltelített a

nemzetközi és a hazai ko-
molyzenei piac?

- A világpiac túltelítettsége ket_
tős. Egyrészt szímtalan új felvétel
születik, másrészt a hanglemez cé-
gek archívumai olcsó sorozatokat

eredményeznek, amelyek még a ná-
lunk nagyobb cégeket is súlyosan
érintik. Nem minden vásárló
ínyenc, akinek fontos, hogy X vagy
Y előadísában vegyen meg valami-
lyen művet, megfelel neki olyan ol-
csó lemez is, amelyet akár az
élelmiszer-áruház polcain is megta-
lálhat.

Az utóbbi években idehaza is na-
gyot változott a piac. A Hungaroton
monopolhelyzete is megszűnt. Ma
nekünk Magyarország ugyanolyan
piacot jelent 

- azzal a különbség-
gel' hogy az előadók neve itthon is-
merősebben cseng -, mint a világ
biirmely mís orszíga. Egy_egy le-
mezünk eladísi arányának idehaza
egynegyednek, külföldön pedig há-
romnegyednek kell lennie' Ez míra
még nem valósult meg, mivel az el-
múlt válság-években a Hungaroton
terjesztőinél is több elégtelenség
mutatkozott' A Classic megalakulá-
sa óta tÖbb országban is új terjesztő
céget váltott, amitől a forgalom mi-
előbbi megélénkülését várjuk"

Parcsami Gdbor

Ezzel a címmel jelent meg
tetszetős kivitelű kiadvány a
Magyar Hangszerész Szövetség
kiadásában. Semmelweis Ti-
bor, a szövetség elnöke bocsá-
totta rendelkezésünkre az
alábbi jegyzéket, melyet azzal a
céllal adunk közre, hogy a ze-
nészkollégák esetleges hang-
szerjavítási gondjain segítsÜnk.

ORGONA

> ALBERT MIKLÓS orgonaépí-
tő- és javító mester,9030
Győr' Bodzás u. 10. Telefon:
06-96-332-322

> BÉKÉs _ KAU _ lrÉszÁ-
RoS orgon aépítő- és javító
KÍt,,2120 Dunakeszi, Táltos u.
2. Telefon & Fax: 06-I-271-
9503

> JÁxy oRGoNAMÚHBt y
Jáky Gyiirgy orgonaépítő,
hangszerész, 9026 Győr, Ady
Endre u. 41. Telefon: 06-96-
328-135, 06-9 6-320-247

> BoDÁN FERENC hangszerész
mester' 7600 Pécs' Jókai Mór
u. 51. Telefonz 06-72-319-592

> KEVE lozsEF orgonaépítő
mester, 1162 Budapest, Vecse-
háza u. 2I.

> MUSETTE orgonaépítíí Kft.,
1173 Budapest 525. tér 30. Tu-
lajdonosok: FARKAS JÁNos
orgonaépítő, vÁGt GYULA or-
gonaépítő mester

> PAULUS FRIGYES orgonaépí-
tő, 2040 Budaörs, Naphegy u.
2ó. Telefon: 06-1-185-5921

>TAKÁCS orgonaépitő Cég,
9090 Pannonhalma, Cseider-
völgy 18/a

> VÁRADI és FIA Aranykoszo-
rús orgonaépítő Üzem , II02
Budapest, Hölgy u. 37.

ZONGORA

> CLAVIATON Bt. 2083 Soly-
már, Rozmaring u. 3. Telefon:
06-1-175-9011/183' 0ó-1-138-
1483, Fax: 06-I-17 6-3904

> HALASZ ISTVAN hangsze-
rész, 1037 Budapest, Virág Be-
nedek u.23.

> HARASTA IMRE hangszerész
mester' 2030 Érd, Nógrádi u.
30. Telefon : 06-23-37 6-210

> HEIGLI lÁNos zongorakészí-
tő mester, 1095 Budapest, Mes-
ter u. 5. Telefon:
06-I-215-4192

> KOZMOSZ SZOVETKEZE"T
Zongorajavító Műhelye' 1065
Budapest, Hajós u. 25. Telefon:
06-1-13 t-9A25, Fax: 06-1-
I l2-0831

> LISZT FERENC Zenemíivésze-
ti Főiskola zongorakészítő míí-
helye, 1061 Budapest, Liszt F.
tér 8. Telefon: 06-1-141-
4785126

> MÁCSAI Bt. műhelye, 1125
Budapest, Szarvas G, Últ 29.
Telefon : 06-1-176-0986

> MARLOK ENDRE hangsze-
rész mester' 2085 Pilisvörös-
vár, Szt. Erzsébet u.36.
Telefon: 06-26-330-034
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> MOLNÁR IMRE zongprakészí-
tő_javitő, I2I3 B uda p est'
Szent István u. 86. Telefon: 06-
r-276-7L73

> MÜLLER l-Lszl'Ó zongoraké-
szitíi- és hangoló mester' 1072
Budapest, Ríkóczi út 40. Tele-
fon: 06-1-122-1132

> SASVÁRI ZoNGoRATEREM,
Alapítva: Lg23. Ia73 Budapest'
Erzsébet krt. 21" Telefon: 06-
L-I42-6819

>STANDARD A & P Bt. Urbán
László hangszerész, zongoraké-
szítő mester, II47 Budapest'
Cinka P. u. 2. Telefon: 06-1-
251-6458, 06-l-22r-07 44

> SZEBENI ENDRE zongoraké'
szítő_ és hangoló mester, 1113
Budapest, Elek u. 3/b. Teleflon:
06-1-185-6009

CIIVBALOM

>KoZMoSZ SZÖVETKEZET
Cimbalom Műhelye' 1065 Bu-
dapestn Hajós u. 25. Telefon:
06-f-112-3879, Fax: 06-1-
1 12-083 1

VONOS

> BLAUSSZER ROBERT hang'
szerész mester, 1064 Budapest'
Izabella u. 80. Telefon: 06-1-
t32-4606

> DoLMÁNYos KRISZTINA
vonós és pengetős hangszerké'
szítő- és javító, 1112 Budapest'
Bod Péter u. 7. Telefon: 06-1-
186-0280

> HEGYESI BÉLA hangszerké-
szítő mester, 1154 Budapest'
Bercsényi Miklós u. 49la. Tele-
fon:06-1-183-6036

> HEPKE ANDRÁS vonós, pen-
getős hangszerész, 1024 Buda-
pest, Fillér u" 17. Telefon:
06-1-1 15-0720

>-xÓNya LAJos hangszerké'
szítő mester, 2800 Tatabánya'
Dózsakert u. 36. Telefon/fax:
06-34-337-400

> KovÁCS EMIL hangszerké'
szítő mester, 1031 Budapest'
Pákász u. 2.

> MARoSvÁRI
szerész meSter'
Józsefhegyi út

Ll,SZl-O hang-
1025 Budapest'

2la. fszt.l.

> pÉtnnI rÁnot y hangsze'
rész, 3529 Miskolc, Középszer
u. 70. Telefon: 06-46-3'19-028

> s'l^CZ BARNABÁS hangsze'
rész, 2100 GÖdÖllő' Lumniczer
u" 9. Telefon: 06-28-330-136'
06-28-3 10-07 1

> ROMÁK GYÖRGY hangszer-
készítő mester' 6722 Szeged,
Kossuth L. sgt. 8. 3/11. Tele-
fon:06-ó2-314-8ó8

> sÁnÁNsZKY P^L hegedűké-
szítő mester, 10ó1 Budapest'
Liszt Ferenc tér 10. Telefon:
06-L-r22-6392

> SEMMELWEIS TIBOR hang'
szerkészítő mester, igazságügyi
szakértő, 1087 Budapest, Lut'
her u. l/c. Telefon: 06-1-114-
3526

> IFJ. SEMMELWEIS TIBOR
hegedűkészítő, Il2I Budapest'
Zugligeti út 36. Telefon: 06-1-
27 5-1658

> TEMBsvÁnt pÉrBn hegedű-
készítő mester, 1172 Budapest'
Göndör u. 10.

> ZSIBÓK ISTVÁN hangszerké'
szítő mester, 6724 Szeged' ku'
kovecz N. u. 11.

PENGETOS

> NAGY BALÁZS népi iparmíí-
vész, a Mépművészt Ifjú Meste_
re, Tekerőlant készítő műhelye'
l121 Budapest, Zugligeti út 3.

> SZERÉNYI BÉLA vonós-pen-
getős jamgszerész, népi ipar'
művész, a Népmíívészet Ifjú
Mestere, Tekerő Kft. 1037 Bu-
dapest, Fergeteg u. 11.

VoNÓS-rÚvÓs

> ACCORD Galéria, 1077 Buda'
pest, Almássy u.4-6. Tele-
fon/fax: 06-1-f 41-706 1

> MUSIC & MELODY Hang'
szerbolt, 1082 Budapest, József
krt. 42. Telefon: 06-1-114-
2690

> r.qÁoa,Sny rÁluÁN Művé-
szeti Főiskola Hangszerész Mű-
helye, 1222 BudaPest'
Nagytétényi út 35. Telefon: 06-
I-227-267 5

> PASSACAGLIA Hangszerüzlet
és műhely, 1077 Budapest'

Wesselényi u. 21. Telefon: 06-
r-Lzt-3785

FUVOS
> AND & AND Andréka Gábor

fafúvós és Andrik István rézfű'
vós hangszerész mester, 1075

Budapest, Károly krt. 5. Tele'
fon/fax: 06-I-142-7 47 2

> CORPUS Liszt Ferenc Zene'
művészeti Főiskola, 1052 Buda'
pest, Semmelweis u. 12'
Telefon/fax: 06-1-1 18-2044

> CSIDER xÁnoly fafúvós
hangszerész mester' 1081 Bu'
dapest, Kiss József u. 14. Tele'
fon/fax: 06-l-210-27 90

> NovoTNY ANTAL rézfúvós
hangszerkészítő mester' 1081

Budapest, Kiss József u. 10'
Telefon: 06-L-LI4-5637

> FARKAS ATTILA hangszerész
mester' 1071 BudaPest, Damja-
nich u. 38. Telefon (délelőtt):
0ó-1-210-0 020 l II3, (délután)
0ó-1-141-2330

> KovÁcs LAJos hangszerész
mester' 402ó Debrecen, Hon-
r'éd u. 45.

> RoSÉ Hangszerjavító és Ke-
reskedelmi Kft. 1065 BudaPest'
Hajós u. 11. Telefon:06-1-
13l-25501262

> SoNUs Zenei Szolgáltató és

Kereskedetmi Bt. 1075 Buda-
pest, Rumbach S. u. 8. Posta-
cím: H_1370 Budapest, Pf':
27 0, T elefon/fax: 06-L-I22-
3487

> SZILÁGYI MIKLÓS hangsze'
rész mester, 1096 B udapest'
Sobienski J. u. 36. Telefon: 0ó-
r-2r5-1722

> T()RoK sÁNoon hangszerész
mester' 6800 Hódm ezővásár'
hely, Nagy Sándor u. 13. Tele'
fon:06-62-3 42-60I

MAGYAR
HANGSZERESZ

SZÖvETSEG
1077 BudoPest,

Wesselényi u,73,
Telef on:

0ó-l-122_5ő49
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Mindennapi és zenei életünknek vannak
feloldhatatlannak |itszó ellenhnondiísai.
Ilyen például az igények és lehetőségek, a
művészi lnunka és bérezése, a zene társa-
dalmi hasznossága és támogatottsága kö-
zotti ellenhnondás.

Hazánkban a diplornás, profi muzsiku-
soknak 400--600 DM-nek megfelelő fizeté-
sük varr, azonos teljesítlnényért tőlünk 300
kilornétenel ennek az összegnek 7_8_szo-
rosít fizetik. De hasonlóak aZ aÍányok a ze-
nekarok költségvetéséve|, illetve tárnogatá-
sával kapcsolatban is. Zenekaraink többsé-
ge a napi rnűvészi rnunka mel]ett a puSZta
fennrnaradísért küzd, szponzorok után sza-
ladgál' negalíző kotnpromisszumokra
kényszerül, és minden erejével igyekszik
silíny hangszerparkjával, rosszul fizetett
muzsikusaival, a hivatalok értetlensége el-
lerrére nernzetközi szírrvonalat produkílni.
Mert - és ez így terlnéSzetes - n kgngg1t-
látogató közönséget, a CD_lernezeket viísí-
roló vevót a nelnZetköZi menedzsertodíkat
kizárólag a Minőség érdekli. Csak a csodá-
nak és a túlfeszített rnunkának köszönhető,
hogy Magyarország zenei kultúrájínak jó-
híre a fentiek ellenére rnég rnindig elisrnert'
máshogy fogalrnazva,,el adható''.

A szrímLalan - tírgyhoz tartoz'ó -kér-dés közül most kiÍagadva csak a hangszer_
kérdésről szolnék, mert 35 éves gyakorla-
tom során átfogó képet alakíthattarn ki, és
van bizonyos összehasonlítási alapom a
nernzetktjzi helyzettel i s.

A tisZtelt olvasó képzeletére bízom,
hogy mi történne ha a Forrna-l autóverse-
nyen a legjobb versenyzőt e1y ZlpoÍozsec
autóba ültetnék, és biztatník, hogy ha a

versenyt Inegnyeri' az utiína következő ver-
senyzók jövedelrnének |l1 vagy l/8 részét
is megkaphatják! Ha lesz rá keret, és addig
is a benzint vegye meg saját Inaga!

A lehetetlen körülmények ugrásszerű
javulrísának sekély a lehetósége, de a Ma_
gyaÍ Hangszerész Szöveség már megtette
aZ első lépeseket. Kitűnően mfl<cjdő -nemzetközileg is elisrnert - |{nng52g1{52-

képző Iskola rnűködik a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolín fiatal hangszerkészítő
mester igazgatásával és a szakrnában prak-
tizáló héttagú taniíri karral. A növendékek
közül többen Íészt vettek a nemzetközi he-
gedü<észítő versenyeken, ahol egyébként
13 ország hangszerkészítői rnutatkoztak be,

és nem kellett szégyenkeznünk. Bijszkék
vagyunk arra is, hogy a Crernonai Trioná-
lén' ahol a világon élő legjelentősebb hang_
szerkészítők versenyeznek, 6 magyar részt_
vevő került a finíléba, és egy fiatal kollé_
gánk az 500 résztvevdből a 8. helyen vég-
zett... Mrír készülünk a rnájus végén rende-
zendő nernzeti hegedűkészítő kiáIlításra.
Azt rnondhatjuk, hogy a világon rnár tud-
jík 

- itthon még neIn nagyon -, hogy lé-
tezik Inagyar hegedfl<észítésl És létezik

magyar orgonaépítés is, és ríllítaduk hogy
világszínvonalon! Még akkor is' ha egye-
sek jobban bíznak, és persze rendelnek kül-
földról. Működik Budapesten több olyan
kornplex fúvós javító és szolgálra6 vállal-
koziís' ami - színvona]át tekintve - le-
hetne Bécsben, Rórníban, de akár New
Yorkban is.

Havonta a Zeneakadémián nyitott előa-
dísokat tartunk, ahol a legismertebb hazai
vagy külföldi szaktekintélyek tartanak elő-
adísokat' és a hallgatósíg a növendékeken
kívül a Zeneakadérnia hallgatói és tanórai,
praktizíló muzsikusok és harrgszerkészítő
rnesterek, és mindenki, akit a térna érdekel.

A Hangszerkészítő Iskola 5 éve jelenteti
meg a HANGSZERVILAG címrí folyóira-
tot' ahol hangszerkészítők, zenetaniírok és
gyakorló rnuzsikusok szólalhatnak meg. A
lap kiadísa - anyagi okokból - többször
került veszélybe, de nagyon büszkék va-
gyunk rá, hogy létezik' és arra is, hogy
fenníllása alatt szerzői honoráriurnot neIn
fizettünk ki. Ezúton is köszönjük a szerzík
munkíját, önzetlenségükben sajít törekvé-
sÜnk elisrnerését látjuk, továbbra is várjuk
és közöljük a hangszerekkel kapcsolatos
észrevételeket.

Eredrnényeink közcitt tartjuk számon a

gornba rnódon szaporodó harrgszerész mű-

helyeket. Ezek színvonala természetesen
kÍilönböző, varrnak gondjaink, de remélhe-
tóen hamarosan kialaku], s részben már ki_

alakult egy megbízható csoport, ahol
komplex szolgáltatásokkal _ javítás, ké-
szítés, alkatrészértékesítés, új, és használt-
hangszer értékesítés' szaktanácsadás, kiál-
lítrások szervezése - és természetesen

szakgarancióval állhatunk rendelkezésre.
A Muzsikusok tájékoztatís ár a megjelentet_

tiJk a H ang sze rm í hely e k M agy ar or s zóg on
círnű kiadványunkat Tóth Anna igényes
szerkesztésében. A kiadványban szereplő
mesterek munkájáért szövetségünk erköl_

csi garanciát váIlal.
Szövetségünk vezetése és tagsága szol-

gálatnak tekinti munkáját, szeretnénk vaJó-
di fórummó váIlni, ezért minden hangszer-

rel kapcsolatos kérdésben nyitottak va-

gyunk: kérem tegYenek próbríra bennün-

ket.
Természetesen jóI tudjuk, hogy az út

elejénjárunk és azt is hogy ez az út nem si-

m& és lesznek rnég nern várt buktatók is.

És azt is tudjuk, hogy egyedül nem járha-

tunk a végére, és nern is érdemes. Tiírsaink
pdig a muzsikusok, szükségünk van egy-
mísra. és együtt könnyebb.

Semmelweis Tibor
a Magyar Hangszerész Szövetség

elnöke
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H ERRE N HAUSEN
tntim és groteszk jelenségek

Kurtóg György és Ligeti György o
. ,,Neue Musik in Herrenhousen"

(Úi zene Herrenhousenben) Fesztivólon
Jóllehct a legutóbbi fesztiváli koncertet

netn a zenepalotában, hanem a,,Schiffgra-
ben''_ben rendezték, a zene és a közönség
közötti kapcsolat rnégis szorosabbá vílt az
eddigieknél.

Kurtíg rneghitt közlései olyan szívhez-
szótóak voltak, hogy a publikum szinte be-
leborzongott. A Kurtág hízaspír egy '"kö-
zös nyelv'', azaz a zene rnédiurnaiként rnu-
tatkozott be. Kurtág játékos aforizmíi kö-
zőtt négy darab szerepelt Bachtól, ktjzöt-
tük két orgonajíték, rnajd az ,1Actus tragi-
cus'' bevezető szirnfóniíja'

Móg nagyobb volt a zenei hatása Kur-
tág Beckett--előadrísának ,,What is the

word'' címmel ' A zeneszerző zongorín kí-
sérte Monyók Ildikót, aki egy baleset rniatti
kényszerű nérnaság után 7 év elteltével
rnost énekelt először.

Biztosan nern véletlen, hogy Ligeti
György kamarakoncerde harrnadik részé-
nek a ,,Movirnento presciso o meczurico"
cítnct adta; rnír az első kvartettben is van'
nak hosszabb távú hangmozgások. Mind-
két rnű az Elrnar Weingarten által szerve-

zett fesztivál része volt, ahol ugyanilyen
kimagaslóarr tehetséges zenészeket szer-

ződtettek. Ide tartozik aZoltan Pelko által
vezénye|t berlini Scharoun Egytittes,
amely nerncsak Ligeti kamarakoncertjét
jíszotta el, hanetn a hegedíkoncerten is
különlegesen jó teljesítményt nyújtott. Igen

egyedien és jól játszott a szólista Richard
Duven.

Kirnagrrslóarr szerepelt még az egyit-
tesből a fuvolás Michael Hasel' a brácsás

Ulrich Knörzer és a hárfás Nina Schlemm.
Ez a trió Debussy aparter szonátájában

a mozgís és a nyugalom állapotát igen ér-

zékelhetően tudta előadni. A pontosság te_

rületén viszont a Hartog Quartettel t(llszár-
nyalhatatlan volt. Ők nemcsak a Ligeti-
kvartette! harrern két Haydn-kvartettet is

fantasztiku s tisztasággal játszottak.

A fesztivál ezévi teljesítményével a sze-

znnkezdés leg|obbjának járó rangot érde-

melte ki.
FordíÍotta: BaIók _ Tóth

(DAS ORCHESTER,
l995. JANUÁR)
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