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Az eredetileg „hautbois"-nak nevezett, ké-
sôbb oboa és fagott néven ismertté vált
hangszerek fogalma jelentôsen régebbi,
mint maguk a hangszerek, amelyeket ma
ezekkel a nevekkel illetünk. A maga is fa-
gottosként végzett zenetörténész, Alfred
Riemann a „fagott" fogalmát az ófrancia
nyelvben egészen a 13. századig vezette
vissza, ahol is maga a szó köteget, rôzse-
köteget jelentett (1). Elfogadhatónak tûnik
ez a jelentés, ha a basszuscsô és a  darabok
párhuzamos elhelyezkedésére gondolunk,
meg kell azonban jegyezni, hogy a hang-
szer mai építési formája csak a 17. század-
ban alakult ki; elôtte a dulciánt, egy több-
nyire egyrészes facsôbe fúrt náddal meg-
szólaló hangszert használták. 

Névhasználati zûrzavar

Maga a „hautbois" elenevezés a 15.
századtól kezdve Franciaországban,

Spanyolországban és Angliában ter-
jedt el, és ebben az idôben valóban
nem jelent többet magas hangú fúvós
hangszernél; csak késôbb válik szoro-
sabbá kapcsolata a mai oboa elôdjé-
vel. Nagyon megnehezíti annak pon-
tos meghatározását, hogy valójában
mikor jelenik meg elôször a zenekar-
okban maga az oboa, az tény, hogy az
„hautbois" elnevezés sokáig ugyan-
úgy érvényes volt a salmei-ek külön-
bözô fajtáira, mint a belôlük kialakult
oboára.

Ezért aztán még ma is nyitott kér-
dés, hogy Jean Baptiste Lully 1657-
ben keletkezett „L'amour malade" ba-
lettjében vagy Robert Camberts
1671-es „Ariane" címû operájában
valóban már oboán, avagy még
salmeien játszottak. Újabban ismét
kérdésessé vált az oboa ilyen korai
alkalmazásának ténye. Valójában an-

nyi bizonyított, hogy az oboákat a 17.
század második felében, a Napkirály
udvarának hangszerkészítéssel is fog-
lalkozó muzsikusai alakították ki.

Korjegyek

Bizonyított francia források hiányá-
ban nagy jelentôsége van James
Talbot 1685 és 1701 között keletke-
zett kéziratának, amit az oxfordi
Christ Church Library -ben ôriznek
(Christ Church Library Music MS
1187). Fontos információkat tartal-
maz a korban használt hangszerekrôl,
azok méreteirôl és fogásmódjairól.
Talbot angol és német salmeiekrôl ír,
ugyanakkor az alábbi feljegyzéseket
olvashatjuk a „French Hautbois"-ról,
azaz a francia oboáról:

„The present Hautbois not 40 years
old an improvement of the great
french Hautbois  which is like our
weights." (2) (A jelenlegi oboa még
nincs negyven éves; a híres francia
oboából fejlôdött olyan sebességgel,
ahogy az ember gyarapszik fejlôdése
során.) A Talbot révén ránkmaradt le-
írás pontosan az ismert korai, kettôs
Esz-billentyûvel, egyvonalas C billen-
tyûvel és a harmadik és negyedik
hanglyuknál kettôs lyukkal ellátott
oboára illik. Jean-Pierre Freillon-
Poncein 1700-ban napvilágot látott el-
sô francia oboaiskolája elôtt 1695-ben
megjelent Henry Playford „The
Sprightly Companion a collaction of
the best foreign Marches…and sever-
al other tunes. Design`d Chiefly for
the Hautboy… Plain and Easy Di-
rections for plazing on the Hautboy. „
(3)
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Fejezetek az oboa
és a fagott történetébôl

Az oboa és a fagott mintegy 350 éves múltra tekinthet vissza. Dr. Gunther Joppig a
Musikinstrument c. folyóiratban megjelent tanulmányával a modern és historikus példák

egymás mellé állításával a korai 19. századig követjük most nyomon e két hangszer
fejlôdését.

Salmei Oboa

Korpusz egyrészes 3 rész (alsó és felsô rész
valamint fémtölcsér)

Megfújás módja kettôs nádsíp kettôs nádsíp direkt az
forgással ajkak közé fogva

Hanglyukak egyszerû hanglyukak a harmadik és negyedik
hanglyuk megkettôzve

Billentyûvédelem billentyûhasználat nincs billentyûvédelem
esetén kutacsok

Furatok széles kónusz szûk kónusz

Billentyûk alkalmanként három billentyû
egy billentyû

A salmei és az oboa tulajdonságainak szembeállítása táblázattal
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Annak ellenére, hogy szemmel
láthatóan nem lehetett olyan
könnyen megfújni, mint ahogy
John Bannisterrel iskolájának
szerzôje sejtette, az újonnan
fejlesztett oboa gyorsan elter-
jedt. Talbot emellett megje-
gyezte, hogy ez az oboa élén-
ken és a trombitával is hason-
latosan csenghet, egy jó náddal
és kimûvelt kézzel azonban oly
könnyedén és lágyan is meg-
szólalhat, mint egy fuvola. 

Mûkedvelôk

Mindenekelôtt a francia obois-
ták voltak azok, akik tanultak
oboázni és széles körben is-
mertté tették a hangszert.
1674-ben mutatta be London-
ban Nicolas Staggins „Calisto"
címû maszkját. Ebben négy
francia oboista mûködött köz-
re. Egyikük volt Jacques
Paisible (1650 körül – 1721)
aki késôbb James Peasable-nak
nevezte magát, és akinek fan-
tasztikus oboajátéka Purcellt

obligát oboaszólamok írására késztet-
te operáiban. Händel Halléban,
Michael Hyntzsch „Hautboisten-Com-
panie"-jának segítségével tanulta meg
megszólaltatni és megbecsülni az
oboát. Telemann is számos mûvet
komponált a hangszerre és különös
elôszeretettel fordult annak mélyebb
változata, az oboa d`amore felé.

Az elsô elméleti
munkák

A fagott számára írt egyik legkorábbi
elméleti bevezetô Daniel Speer
„Grund-richtiger / Kurtz=leicht=und
Nöthinger / jetzt wol=vermehrter
Unterricht der Musikalischen Kunst
oder Vierfaches Musicalisches Klee-
blatt" címû munkájában található. Fa-
gott fogástáblázatát kétbillentyûs,
nagy C-tôl egyvonalas f-ig terjedô
hangszerre szerkesztette, ahol „a bal-
kéznek felül, szemben a szájjal kell
elhelyezkedni", ám fakultatív módon
a jobbkéz is felülre tehetô. 

A rendelkezésre álló hangterjede-
lem még dulciánra emlékeztet, mivel
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Modern kettôsbillentyûzetû oboa Joseph
Püchner mûhelyébôl (1990) és egy
barokk-oboa W. Kresstôl (1700 körül)

A kalsszikus francia oboa Denis Diderot Enciklopédiájából (balra)
A billentyûk már nem fadomborulatok, hanem egyenkénti fémtokban vannak, a korpuszra felcsavarozva. (jobbra)
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a barokk korszak fagottján már egy
kontra B billentyû található. A barokk
fagottnál hiányzó kontra H és nagy
Cisz billentyût szemlátomást sokáig
nem nélkülözték, hiszen elôször csak
a 19. században vezették be. 

Az oboa és fagott
„karrierje"

Mindezzel együtt sok zeneszerzô írt
számos versenymûvet és szólószoná-
tát oboára és fagottra. Szívesen alkal-
maztak két oboát és egy fagottot vo-
nószenekarral, hogy az 1. és a 2. hege-
dû szólamát (1-1 oboaszólammal) va-
lamint a basszus hangzását egy fagott
segítségével még plasztikusabbá te-
gyék. Kézenfekvô volt, hogy a hang-
szereket ne csak a ripienoval játszas-
sák együtt, hanem szólófeladatokkal
is ellássák egészen az olyan trió-téte-
lekig, ahol csupán a két oboa és a fa-
gott szólal meg. A váltás e típusával
számos, különbözô nagyságrendû
szvitekben találkozhatunk Bach és
Händel munkásságában. Zelenka triói
e szempontból különösen példaértékû-
ek. Az oboa és fagott szó jelentése ko-
rai zenei lexikonokból is érthetôvé vá-
lik. Az az értékbecslés, amelynek az
oboa örvendhetett a salmeijel szem-
ben, azokból a metszetekbôl szárma-
zik, amelyeket Johan Christoph
Weiger (1661-1726) készített a 18.
század elsô negyedében. A versike,
amely egy oboistát ábrázoló metszete

alatt áll, a következôket je-
lenti:
„Félre a bajor salmejjel;
hangzásommal elkergetlek.
Hitelesen szolgálok béké-
ben és háborúban. A temp-
lomtól és udvartól tartsd tá-
vol magad; nekem a hegyek
nemes nedve jut, neked az
élesztôbôl fôzött sör; te fa-
lun maradsz, és kastélyban
és a városokban lakom; té-
ged fillér-szalagok, engem
aranyláncok díszítenek."

Átmeneti formák

Az után, hogy a 18. század folyamán
megszilárdult az oboa és fagott kéz-
tartása a „balkéz fölül, jobbkéz alul"
változat javára, kiesett az oboa balol-
dali Esz-billantyûje. A kétbillentyûs
oboa uralkodott gyakorlatilag az
egész 18. század folyamán, de vala-
meddig még a 19. században is. A fa-
gott kéztartásának véglegesség válása
után további billentyûket helyeztek el
a különösen nehezen intonálható han-
gok megszólaltatásának érdekében.
Denis Diderot híes Enciklopédiájá-
ban, amely az 1751 és 1772 közötti
idôszakban keletkezett, nagyon ponto-
san jelölik az akkor használatos hang-
szereket. Már nem fordítanak olyan
nagy figyelmet a díszítményekre, ami
különösen a fagott esetében feltûnô.
És a fagott máris négy billentyûvel
rendelkezik, amelyeket többé már
nem faperemben, hanem fémhüvely-
ben helyeznek el. A Mozart-kortárs
Francois Devienne (1759-1803) és
Mozart mûvei még a kétbillentyûs
oboára és a négy-ötbillentyûs klasszi-
kus fagottra íródtak.

Billentyûveszély!

1800 körül egyre hangosabbá vált a
több-billentyûs hangszerek utáni kiál-
tás. A Lipcsei Nótáriusnak nevezett
Johann Georg Tromlitz (1725-1805)
kialakíott egy harántfuvolát, amelyen
minden hangnemben egyformán jól
tudott játszani, miközben Quantz azt

javasolta fuvolán játszó kollégáinak,
hogy a neház hangnemben írt darabo-
kat csak akkor játsszák el, ha e hang-
nemek nehézségét a hallgatóságnak
már ecsetelték. „Egy ilyen fuvolásnak
nemcsak a szokásos hangnemekben
kell jártasnak lennie, de a távolabbi
hangnemeket is érthetôen kell kifejez-
nie jártasság, a dallamok harmónikus
fordulatai és mûvészi futamok révén.
Aki erre nem képes, vesztes marad
egy jó hegedûssel szemben, és mind-
örökre csak kíntornás marad." 

Újkori fejlôdés

Joseph Sellner (1787-1843) bécsi obo-
istát magával ragadta az ötlet és
Stephan Koch (1772-1828) hangsz-
erkészítôvel közösen kidolgozott egy
tízbillentyûs oboát. A Sellner-féle oboa
hangterjedelme lefelé a kis H-ig terjedt
és rendelkezett egy billentyûvel az
egyvonalas Cisz megszólaltatásához.

A fagottépítésben 1800 körül az
úgynevezett drezdai fagottok uralkod-
tak – August Grenser és unokaöccse,
Heinrich Grenser munkái. Hangjuk
miatt nagyon kedvelték ôket. Maga
Leopold Mozart is a megrendelôk kö-
rébe tartozott; a salzburgi Karl Al-
menräder (1786-1843) számára kért
hangszert, aki aztán tökéletesítette a
fagottot és javításait írásos formában
is publikálta az „Értekezés a fagott ja-
vításairól" címû munkájában. A
javításokat jelentôs publicisztikai rá-
fordítással a „Caecilia"-ban jelentet-
ték meg. Ez Beethoven figyelmét is
felkeltette, aki maga is rendelt a meg-
javított fagottból, igaz, a tények arra
utalnak, hogy ezt sosem használta. 

Irodalom:
(1) Reimann, A.: Tanulmányok a fa-
gott történetéhez 
(bölcsész disszertáció Freiburg in
Breisgau, 1956)
(2) Baines, A.: James Talbot kézirata
(in: The Galpin Societz Journal, N.1.
1948)
(3) Fleurot, F.: Az oboa a francia ze-
nében 650-1800 (Paris, Picard 1984)
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Fejformák a változás során: a W. Kress által
kialakíott oboa és a modern
Püchner -oboa csenevész díszítése
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A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Próbajátékot hirdet

BRÁCSA SZÓLAMVEZETÕI ÁLLÁSRA
1999. június 14 órai kezdettel

A próbajáték helye: a zenekar próbaterme
Debrecen, Simonffy u. 1/c. II. emelet

A próbajáték anyaga: J. S. Bach: Partita lassú és gyors tétel vagy
J.S. Bach: Szvit vagy

egy klasszikus versenymû
K. Stamitz: D-dúr brácsaverseny I. tétel kadenciával vagy

Hoffmeister: Brácsaverseny I. tétel kadenciával

Zenekari állások lapról olvasása:
Csajkovszkij: Vonós szerenád I. tétel

Bartók B.: Hegedûverseny II. tétel
Wagner: Tannhäuser – nyitány
Mozart: Varázsfuvola – nyitány
Bartók B.: Zene II. és III. tétel

Zongorakísérõt a zenekar nem biztosít
Jelentkezési határidõ: 1999. június 1.

Jelentkezés: írásban vagy telefonon a zenekar irodáján
Tel.: 52/412 395, 52/347 078

Sikeres próbajátékot kívánunk!

A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Próbajátékot hirdet

II. HEGEDÛ SZÓLAMVEZETÕI ÁLLÁSRA
1999. június 14 órai kezdettel

A próbajáték helye: a zenekar próbaterme
Debrecen, Simonffy u. 1/c. II. emelet

A próbajáték anyaga: Mozart versenymû I. tétele kadenciával
Bach szólószonáta tétel

Zenekari anyag:
Brahms : II. szimfónia

Csajkovszkij: VI. szimfónia
Glinka: Ruszlán és Ludmilla - nyitány

Bartók B.: Concerto

Zongorakísérõt a zenekar nem biztosít
Jelentkezési határidõ: 1999. június 1.

Jelentkezés: írásban vagy telefonon a zenekar irodáján
Tel: 52/412 395, 52/347 078

Sikeres próbajátékot kívánunk!

A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Próbajátékot hirdet KONCERTMESTERI ÁLLÁSRA

1999. június 14 órai kezdettel

A próbajáték helye: a zenekar próbaterme
Debrecen, Simonffy u. 1/c. II. emelet

A próbajáték anyaga: J. S. Bach: Szólószonáta vagy Partita 2. tétel
W. A. Mozart: Hegedûverseny lassú és gyors tétele

L. V. Beethoven vagy Csajkovszkij vagy
Brahms koncert lassú és gyors tétele

Zenekari állások lapról olvasása
Zongorakísérõt a zenekar nem biztosít
Jelentkezési határidõ: 1999. június 1.

Jelentkezés: írásban vagy telefonon a zenekar irodáján
Tel.: 52/412 395, 52/347 078

Sikeres próbajátékot kívánunk!

A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar  próbajátékot hirdet 
1999. június 4-én, 14.00 órakor
BRÁCSA TUTTI ÁLLÁSRA

A próbajáték anyaga:
Két tétel Bartók-, Stamitz- vagy Dávid brácsaversenyeibõl 

és egy lassú tétel J. S. Bach partitáiból, szonátáiból vagy szvitjeibõl.

Zenekari anyag:
Brahms: D-dúr szerenád VI. tétel

Brahms: II. D-dúr szimfónia II. és IV. tétel
Kodály: Galántai táncok

Mendelssohn: II. (Skót) szimfónia II. tétel
Liszt: Krisztus – IV. tétel

Liszt: Faust-szimfónia I. tétel

HEGEDÛS ÁLLÁSOKRA
A próbajáték anyaga:

Versenymû egy saroktétele
Egy tétel J. S Bach szólószonátáiból

Zenekari anyag:
Beethoven: IV. szimfónia II. tétel

Brahms: IV. szimfónia II. tétel
Verdi: A végzet hatalma – nyitány

Wagner: A bolygó hollandi – nyitány

A próbajáték helye: Bartók Terem (Szombathely, Rákóczi F. út 3.)
Jelentkezési határidõ: 1999. Május 25.

A zenekari anyagot szükség szerint megküldjük, 
zongorakísérõrõl igény szerint gondoskodunk.

A jelentkezést írásban, rövid szakmai önéletrajzzal a következõ címen
várjuk:

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar,
9700 Szombathely, Thököly I, u. 14.

A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet

CSELLÓ SZÓLAMVEZETÕI ÁLLÁSRA
1999. június 14 órai kezdettel

A próbajáték helye: a zenekar próbaterme
Debrecen, Simonffy u. 1/c. II. emelet

A próbajáték anyaga:  az alábbiakból 1 mûvet válasszon:
Boccherini: Csellóverseny B-dúr

Haydn: Csellóverseny C-dúr
Haydn: Csellóverseny D-dúr

Dvoøak: Csellóverseny h-moll
Csajkovszkij: Variációk egy rokokó témára

Zenekari állások lapról olvasása:
Haydn: Szimfónia No. 95. III. tétel trio

Mozart: Szimfónia No. 40. IV. tétel
Beethoven: Szimfónia No. 3.
Beethoven: Szimfónia No. 5.
Beethoven: Szimfónia No. 9.

Liszt F.: Les Preludes
Brehms: Szimfónia No. 4. II. és IV. tétel

Csajkovszkij: Szimfónia No. 6.

Zongorakísérõt a zenekar nem biztosít
Jelentkezési határidõ: 1999. június 1.

Jelentkezés: írásban vagy telefonon a zenekar irodáján
Tel.: 52/412 395, 52/347 078

Sikeres próbajátékot kívánunk!



REJTVÉNY

HIRDETÉSEK

A mûvész útja
VÍZSZINTES: 1. A fiatal hegedûs megszólít az
utcán egy idôsebb urat: – Megmondaná kérem,
hogy jutok el a Zeneakadémiára? Az úr válaszá-
nak, azaz a vicc poénjának elsô része. 2.
Kaukázusi nomád sátortábor – egyházi hangnem
– az I. világháborúban ismertté vált olasz folyó. 3.
Bartók Hegedûversenyét is bemutató magyar
származású hegedûmûvész (1903). 4. A protak-
tínium vegyjele – Olaszország rövidítése
olimpiákon – külföldi tévéállomás. 5. Apát,
németül – kellôen sikeres. 6. Egykori – kettôzve:
a cecelégy csípésétôl támadó betegség – zenei fél-
hang. 7. CJ – tanúhegy a Balaton északi partjánál
– kicsinyítô képzô. 8. Összezavarodott sas! – ...
vág; köpölyöz – angol csillag. 9. Nyomasztó
érzése van – szintén nem. 10. Végtelen sakk! – a
perui pénzegység – a mélybe. 11. A korinthoszi
oszlop egyik stílusjegye. 12. Indiai város Agrától
délre – tisztában van – skandináv férfinév.

FÜGGôLEGES: 1. Világhírû gordonkamûvész
(1897-1966). 2. Japán város (YUZA) – napszak.
3. Folyadék, névelôvel – az ezüst vegyjele – az úr
válaszának, vagyis a vicc poénjának második,
befejezô része. 4. Akinek semmi se drága – a
nitrogén, jód és ittrium vegyjele. 5. Francia eredetû nôi név –
szerov páros betûi – Ata betûi, megkeverve. 6. Személyérôl – a
szarvasmarha kicsinye, népiesen. 7. ... grófja; Rossini operája –
akadozva beszél – mi, micsoda, oroszul. 8. Hamvadó parázs,
költôien – döf. 9. Tejporban van! – Hármas nevû egykori
kutyasztár nevének két azonos tagja- horvát válogatott lab-

darugó, a VFB Stuttgart játékosa. 10. Idegen olaj- Lajos király
végzete, ill. szereplô A Pál utcai fiukban. 11. Tolsztoj Háború és
békéjének hôsnôje – a túlium vegyjele – tejtermék. 12. A
községnél lakottabb település – ifjú sakknagymesterünk: Péter.
13. Szabálytalan idôközökben történô.

Zábó Gyula
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Magyar zenészek munkavállalási lehetôsége a
libanoni állami szimfonikus zenekarban

A libanoni, állami intézményként mûködô zenekonzervatórium 1999
októberétôl létre kívánja hozni az ország szimfonikus zenekarát, azon-
ban nincs elegendô megfelelôen képzett zenésze. Ezért több nagy-
követség segítségét kérték, többek között a Beiruti Magyar
Nagykövetségét is. Külföldrôl szeretnének szerzôdtetni muzsikusokat a
zenekarba, akiket a konzervatóriumban  tanárként is alkalmaznának.
Keresnek betanító karmestert, fa- és rézfúvósokat, ütôhangszereseket és
vonósokat (különösen brácsásokat). Kérik, hogy az érdeklôdô magyar
jelentkezôk közvetlenül a Lebanese National Higher Conservatory of
Music-nak küldjék meg pályázatukat. A konzervatórium képviselôi
1999 nyarán a pályázók meghallgatása céljából felkeresik azokat az
országokat, ahonnan megfelelô pályázatok érkeztek. Amennyiben a
pályázó megfelel, egy évre szóló megújítható szerzôdést kötnek vele. A
fizetésrôl még nem tudnak információt adni, mivel az függ a muzsiku-
sok kvalitásától, korától, természetbeni juttatással kapcsolatos
igényeitôl, stb. A munka kezdete: 1999 október 1.

Feltételek:
Betanító karmester:
• Karmesteri diploma, 10 éves gyakorlat szimfonikus és kama-

razenekaroknál vagy
• egyéb zenei diploma, 20 éves szimfonikus és kamarazenekari

vezetési gyakorlattal
• angol és/vagy francia nyelvtudás
• 64 éves korhatár
• hivatalos egészségi bizonyítvány

Hangszerjátékosok:
• Diploma és annak megszerzése utáni 3 éves zenekari gyakorlat
• angol és/vagy francia nyelvtudás
• 45 éves korhatár
• Hivatalos egészségi bizonyítvány

Cím: The Lebanese National Higher Conservatory of Music
P.O.Box: 165488
Beirut - Lebanon
Fax: 00 961 1 500 996 
00 961 1 489 530/1/2/3
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ABC MALLETS * ADAMS * AJAX * BERGERAULT * CHALKIN

MELLETS * CONCORDE * DEAGAN * GROVER * KOLBERG *

LEFIMA * LEFIMA-ORFF * MAJESTIC * MALLETECH * MARIMBA

ONE * MIKE BALTER MALLETS * LUDWIG-MUSSER * SAITO *

SCHLAGWERK -KLANGOBJEKTE * SONOC * STUDIO 49-ROYAL

PERCUSSION * VANCORE * VIBRAWELL * WOODSTOCK

PERCUSSION * WU HAN PERCUSSION

ABMIRAM PERCUSSION
1088 Budapest, Bródy S.  36. II/17

tel/fax: 118 1976 • mobil: 06 30 963 173

Szimfonikus zenekari hangszerek, dallam-hangszerek,

2000 ázsiai, afrikai, dél-amerikai és

ausztráliai tradicionális ütôhangszer, verôk és tartozékok.

u

Hirdessen
Lapunk eljut minden zenészhez, zenekarhoz, zenei szervezethez,
zenei mûhelyhez, iskolához, hangszerészhez, valamint minden
zenével foglalkozó intézményhez, hivatalhoz éppúgy, mint a zenesz-
eretô közönséghez.

Terjedelem Forma Méret (mm) Áfa nélküli áraink
fólián beküldve szerkesztéssel

1/1 oldal belsô 185˘265 40 000,– Ft 45 000,– Ft
1/1 oldal hátsó borító 185˘265 60 000,– Ft 65 000,– Ft
1/2 oldal fekvô 185˘127 30 000,– Ft 33 000,– Ft
1/2 oldal álló 260˘90 30 000,– Ft 33 000,– Ft
1/3 oldal fekvô 185˘83 20 000,– Ft 22 500,– Ft
1/3 oldal álló 185˘58 20 000,– Ft 22 500,– Ft
1/4 oldal fekvô 185˘61 15 000,– Ft 17 000,– Ft
1/4 oldal álló 127˘90 15 000,– Ft 17 000,– Ft
1/6 oldal fekvô 090˘83 10 000,– Ft 12 000,– Ft
1/6 oldal álló 127˘58 10 000,– Ft 12 000,– Ft
1/8 oldal fekvô 061˘90 07 500,– Ft 09 000,– Ft
1/8 oldal álló 127˘42 07 500,– Ft 09 000,– Ft

Apróhirdetést (kb. 25 szóig) magánszemélyeknek ingyenes,
közületeknek 4500,– Ft+Áfa

A folyamatosan hirdetôk árkedvezménye
öt számra 25%, három számra 10%

L e g y e n  a  p a r t n e r ü n k ,  h i r d e s s e n  v e l ü n k !
Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége

1068 Budapest, Városligeti fasor 38. • Tel.: 342-8927 • Fax: 326-8831

KOTTÁK, ZENEI KÖNYVEK, HANGLEMEZEK
VÉTELE ÉS ELADÁSA 

A 
KODÁLY ZOLTÁN ZENEI

ANTIKVÁRIUMBAN

1053 Budapest, V. Múzeum körút 21.
Tel.: 1173-347; fax: 1174-932

Nyitva: 10-tôl 18 óráig • Szombaton 10-14 óráig
Külföldi kottákat – vásárlóink kívánságára – külön

is, rövid határidôn belül importáljuk.

A ZENEI ANTIKVÁRIUM A ZENEI
RITKASÁGOK BOLTJA
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