
A kottakiadók gondjai napjainkban
RózsauöIgyí G1ull és Grínweil NoúerL alapÍtottiih 1850-

ben a Rózsauölgyi és Tórsa céget' A múlt sz(ald közepétőI

kottáh, zeneí könry)ek, majd az 1920-as éuektől hezdődően
gramofon lemezeh kíadósfual és ltijzreadósóual is foglulkoz-
tah. Neues znteszerzőink, Erkel ILrenc, LL\zt Ferenc, Bdrtól.
Béld, Kodóly Zoltón több jelentősebb tttűuéneh megjclente-
tői.

A bolt jelenleTi llelyére 1910-b a1 költözött' Késíbb , 19 61-
ben azonban leégett, a szózad eleji faragott llútorolL núetlL-
léhek mind nla8sen1nísü]te}., tóbb nlilrt cg.,,tníllió órtÚkben

elégtek pótolhatatlan ekő hiadósolt, I tézir ltolt. 7 9 64 -b en

nyitották megistttét, de neln az nedeti állapotában, ltanal
már nodanizóIua, nrcrt az eredeti ólltlp0t uissszlui llítíLsúr0

nem uolt elegaúő pénz'
v ól dsztéhiit tekintu e üz ü zlet 1 97 8 -b n n Eur ó p u hat l egtt tt-

gyobb zeneboltja hözöIt sza'epelt. A uídúIutís beleszűníIul
8-10 éwel ezelőtt 30-32 ntiíhödő zeneniibolt uolt, rthol

egész euben a taljes uóll^\ztéko t lehel aLt lta pnL t na nt Ítl tl összc

7 udn az eyész orszásban'EzekközüI a ]?ózsauÓIgyi Ztncntű'
bo lt az orszőgo s ho ttdellót(ls 60a/a- ilt v éqzi' Beszólsető tóÍ sd| 11

Hutira Albin, dz ilzlet uezctője.

Vélenúnya szerint nilyen d koLtdellátottsó{ jclcnlag
ÖnöllnéI?

_ Évekkel ezelőtt, nlég 1978-79-bcn egy netnzetközi
bizottság részére készíteltünk íelrlórést, akl<or cllyan
hatalmas volt a választék, lrogy 160 ezer külonböző ze-
nemúVet tartottunk nyilván. Azóta, - alrogy a gazclasági

helyzet is vá]tozott és nehezedik' a váIaszték egyre
csökken, hiszen a kottík ára ugrássZCrűen megnöve)<e-
dett az utóbbj években' Készletiink karbantartása és íl-
landó folyamatos feltöltése egyre nagyobb gondor je-

lent, eniatt lecsöl<kerrt a választékunk, 70-75 ezelte'A
klasszikus zeneirodalomban teljes a választék, a köny-
nyűzenébóI csak a legnépszerűbbeket, a jazzbőI pedi7' a

legismertebbeket tartjuk' Nem is győznénk beszerezni
mindent, mert például a jazz egy te)jeserr külön vilíg.

A klasszikus zenében a hangszeres zenétől a voká]is
zenén keresztüI a karlara műveI<ig és a szinfonikus ze-
nekarig bezárólag minden van' Ha egy szim[onikus ze-
nekar olyan művet I<eres ami akkor éppen nincsen, azt
két héten belül be tudjuk szerezni, ha kap)rató. Llgyanis
a külfo]di kottakiadók mostmár a zcnekari kották vagy
900/0-á t kolcsöll any,rgkéIlt ldj,ik.

Hogyan történíI. ez a hölcsiinzés? Jobban nwgéri a hiat1ólt'

nah ez a fljtakottael]átás nint a kottdkíadás? A lttagyur ze'
nehar oh esetlcg így kö nnyebb an ós o lcsóbban ju thatnah ho z'
zd a zmeluri anyagokhoz?

- A kölcsönzés vagy előadísszárnra, vagy időtartam_
ra töíénik. A kölcsönzés díja sokszor a kotta árával
egyezik meg, kedvezményt nem igelr ielent. A zenel<a-
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rok könnyebben és olcsóbban így sem jutnak hozzá a

zenekari anyagokhoz' 1'udomásom szerint a Fiiharmó-
nia foglalkozik a kották kölcsönzésével, nem a kereske-
delem.

Önöh péIdóul tttíIyen hitdólcleal í]llnak Lapcsoldtbdn?
_ Lurópa legnagyobb kottakiadói a partnereink, de a

kisebb kiadókkal is van kapcsolatunk. Mege mlíteném a
két bécsi kiadót, Doblirrgert és az Univerzalt, a német ki-
adók közűI a schott, a Bírenreiterrel, a Deutscher Ver-
lag für Music, Breitkopf, Peters, aZ angol kiarlÓk kozül a

ChasteÍ, Boosey and Hawkes valamint a liollirnd kiadók
konzorciuma vagy negyven kisebb kiadcival rrind a

partnelünk. Évente Iegalább 800- 1000 rendelést kapnak
tólünk.

Rendszeres kapcsolarunk 300-400 kiadóval van'
Igaz, az utóbbi években a kotta megrendelések nagy-

mértékben csokl<cntek, ez e]sősorban és kizárólag az
áreme]kedése]<nck tudható be. Mindenképpen érződik
a kottireladásokon az a tninden l<épzeletet felülmúló
árenell<edés, ami a keleti relációban történr , az hogy a

kottík ára tizszeLesére de hússzotosára is emelkedett'
l1égebbm leheLett ntlsyon olcsó orosz hiadasú kottókat

Iapní, tlst Li (l ]Lelyzet? Vanrnk núg ezek a kották?
_ Áz elnúlr évtizedekberr a keleti kiadókrrál megje-

lent zenemű olcsti volt, rJe az orosz kották nlég az ol-
csÓrrál is o]csóbbak voltak, fillérekbe kerültek' Míra az
orosz kottakiadók részbeIr megszűntek Va8y tönkre-
mentek, kialal<ult kapcsolatrendszerünk velül< nincsen'
Mindössze egyetlen kiadóval sikerült kapcsolatba ke_

rülntirrj<, és Beetlroven szonátíkat beszereznünk tőle,
de miir ennek az íra is megközelíti az európai színvona-
la t.

Mi tt ltelyzct 0 11t!lsy0r Lídddsú kottrikkdl?
_ A Zenemúkiadó változatlatlul rlűködik, de az írai-

kat ők is mege melték. A vevő sokszor választhat, Ilogy a

magyar kottát vesZi meg va8y esetleg a jobb minőségú
kúllöldi kottákat.

Nagy igérly )enne az o]csÓbb kiadású kottákra, talán

tleg l<ellene kérdezni a Zerreműkiadót, miért rrem je_

lenl(ln.k me5 oILsóbb kott'ik.rt is.

Nem éÍek egyet azzal a kildíspoIitikával sem, hogy a

pedagógiai kiadvínyok ugyananrryiba kerülrrek rnint a

többikotta A pedagógiai l<iadványok árát lecsökl<errte-

ném, és azokat a l(ottákat amit a küiföldiek úgyis visz-
nek, azt enleltlém me8. E8y zongoraisl<ola ára 7-8 éve

30_40Ft volt' ma pedig 600Ft-ba kerü].

Igm a'ősennűhödih a t'ehetepitlc, ú31lttorul a kottáh Jény'
nó.solás útján ualó terjedése.

Te ,úszetesan tt 3Laduítgi helyzet és a hereseti arúnyok

ebbm nttgyntn tékben közrejótszttuút, de gondolollt 0kott '
hiadók ualanút nindenkóppen tenni fognalc ez ellan'
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Ilz egy kűlön téma, ezt elóbb - utóbb fel ]<e1I vctrti tla-
gasabb szitrtetr is, akár a l]arlarlerltig elvirrrri, [telt eZ a
helyzet te)jescn megöli a kottakiadást. Lassatr tletll lesz
mibő] rnásolni. A Hungnklnrrlkjállításon a Luduc kjadó
képvJseJőir'el beszéltem errő], és ók elmorldtíl<, lrogy
Franciaországban példáuI olyan sz!gorú 1örvényck van-
nak - e]l]rez l-tozzá kell tenni, hogy más gazdasígi hely-
zetberr vatltrak - ha a növendéknél míso]t kottít ta]íI-
nak, akl<or a tanárt felelősségre vonjík, sőt e1 is ti1t]r a tjík
a tanítístól. ]]z vorratkozik minden nyílt előirdísra,
hangverselyre, rádióra, tévére egyaIánt.

A halgzó anyagban már nálun]< is tcttek lépósckct, l
koÍtík 1erén még nerrr' A kiadóI<rral< I<ell iisszefogrliuk,
hogy ezt a problénát rnegoldjíl<. Ncrnrógiben aIaI<ítot-

tuk rneg a Magyar ZcnernűkiadÓk szovetsógét. A jóvő
évberr azzal logjuk kezdeni a ntunkítlkat, hog1'crtc
)obban odafigyclürrk.

A zencműboltok rentabilitísa is cgyrc nagyobll l<óL-

dőjeJ, iirrrlagí|lln a kottíl nem tuclja cltaltani l lloltclt,

ebben l helyzetbe ll még nehezebbe rr. Dmiatt l<c]L mel
lette Ienni vaiami rnásnak is. KúlföIdÓtr ezt Ílgy oldOtlÍk
meg, péIdáLrl liittópa nlís országaiban a l(otta a hang-
szerrel \'an e8),ti(t, rlíg,V1ag-varországotl a körlyr'esbolt
}rálózatlroz csatrlltirl< még az elrnúlt rctldszctbetl. A I{ó-

zsavölgyiben a )<ották lnellctt a hangzó an)rag is lllCtt..
lílhatÓ nagy vílasztékbarr' Ma nár rlondhatjtll< nin,_Ictt
elérhető az óÍiási kotta és lcnez vá]asztékból

Balogh Bcfltrix

Nézzünk az űj zenei kiadvárryokból nélrárryat:

Magyar zelrci ct cklyék _ Thclköly és Rákr-iczi korlbcli
kr_Lruc rlótík
l]cethovelr llb urrr _ r]ísz]<iacliís

Liszt Feletrc: A lrolt l(ajlt(j szetc]ne _ rrrclrlcllánlt
LisZt Felcllc: 5 rlagyar rrópdiil
Ceorg OnsJor,,': Quill tct no:3
Vjcr Slowahjsche Tacuzc aus deu 1B. iirhrhutrdci t

l l lrirrr,.r'rt lrtlrr:ltt.rr

QoB, I
(ltuZZl^rt^r"*,ffi,

]022 1]uJJPcsr, Eszrcr lLrcl -1,t-'Llcíotr7'tj:rx: l]5-9630

Spcciílis lic]lk' tokok llrórct Lltíl]i kószítósc,

órzókcny cszkijzök (lrangszcrck' tlrÍíszr:rck, crósítők,

karncrl'rk sdl') tclrcrszíllítl'rsra ós tírolásrl. Vizlrltlarl llorítás,

tijkólctes biztorrsíg. Üveg-, és karllotrszlil crősítósíi

1loliósztcr tokok, csellók ós lrőgók szíllítására.

Kiil[öIdi liaugszcrtokok ós lletrgszcrtlrtozókok
(hÚrrok, vorrószór, ós cgyi'b alkatr(lszck) iIrl1lortílísl

katalógLrs alepjín '

Zenci scgódeszközök (s1lcciílis szókck Ós állvárryok),

stíidiótcclrrrika.

Me ste rltatlgsze rck adís-vótclc.
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