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– Az, hogy Guminár hegedû, új fogalom
Budapesten – legalábbis ebben a formá-
ban újnak számít. Amikor kialakította új
mûhelyét és kitette szép cégtábláját, mi-
lyen szándék vezérelte? Pontosabban a
hegedûkészítôk mely tevékenységi körét
célozta meg elsôsorban? Új hangszerek
készítését, javítást vagy restaurálást?

– Annak idején, amikor kapcsolatba
kerültem a szakmával, voltak elôttem
családon belüli minták. Nagybátyám ma-
ga is hegedûkészítô és az ô nagybátyja is
készített hegedûket, jóllehet abszolút
amatôrként. Én régóta hegedülök, mind a
mai napig játszom a hangszeren és egyér-
telmûen azzal a szándékkal kezdtem el a
szakmát, hogy egyszer majd új hegedûket
szeretnék készíteni. 

– Milyen piaci viszonyokkal találko-
zott? Versengenek-e egymással a hegedû-
készítôk, vannak-e vevôik vagy mindenki
kénytelen felvállalni kicsit a szolgáltató
jelleget, azaz elsôsorban iskolai hangsze-
rek javít(ga)tását? A restaurálás és kó-
piakészítés terén nyilván nem talált itthon
riválisra, hiszen aki ezzel foglalkozik,
már rég nem Magyarországon él.

– Sajátos piaci viszonyok közé csöp-
pentem, mert itthon egyszerûen nem lehet
megélni új hangszerek készítésébôl. Tör-
vényszerû tehát, hogy a hangszerészek ja-
vítással foglalkoznak elsôsorban, amit
megerôsít a régebbi képzés kimondottan
a javításra koncentráló szerkezete is. Ne-
kem szerencsém volt, mert részben nagy-
bátyámtól is sokat tanulhattam, valamint
hogy Sáránszky Pál mûhelyébe kerültem
tanulónak, ahol éppen új hangszerek ké-
szítése terén sajátíthattam el sok szakmai
fogást. Mindezzel együtt természetesen,
kikerülve az iskolapadból, én is szembe-

sültem azzal, hogy semmit sem tudok,
ami szükséges ahhoz, hogy gyakorolhas-
sam szakmámat. 

– Ezt mivel magyarázza?
– A szakma jellegével és magyarorszá-

gi helyzetével. Minden mûhelyben egyé-
ni tradíciók uralkodnak, különösen ná-
lunk, ahol szabályosan a romokból kellett
felépíteni a háborúban és háború után fi-
zikailag, majd szellemileg és szervezeti-
leg lerombolt hangszerész mesterséget.
Nagyon kevés ember tudott e körülmé-
nyek között talpon maradni, egy-kettô
tudta megôrizni a régi hagyományokat. 

Úgy döntöttem tehát, hogy külföldi
mûhelyekben kell körülnéznem. Még
Sáránszky Pali bácsival elmentünk
Mittenwaldba, késôbb egyedül is utaz-
tam: Franciaországba, voltam Lyonban
Schmittnél és Sznyitkovszkijnál (a hetve-
nes években nálunk is népszerû hegedûs
professzor fiánál – szerk.), jártam Lon-
donban, a hangszerészek Mekkájában. A
francia és angol kollégák bizony el van-
nak kényeztetve, hiszen fantasztikus mi-
nôségû és jól karban tartott hangszerpark
jellemzi ezt a két országot. 

– Ezek inkább jó állapotban lévô régi
hangszerek, vagy inkább jó minôségû új
hangszerek?

– Az, hogy jó állapotban vannak, min-
den korú hangszerre igaz. Egyszerûen
nem hagyták lepusztulni ôket, szemben
velünk, akik pont úgy bánunk a hangsze-
rekkel, mint az épületekkel: valaha cso-
dálatos régi házak állnak málló vakolat-
tal, aládúcolva, szánalmas állapotban. Ez
történik folyamatos karbantartás és re-
konstrukció nélkül, ez történt a hangsze-
rekkel is. És ezt elôzték meg a nyugat-eu-
rópai országokban azzal, hogy gondosan

ügyeltek arra, mikor mi kell egy instru-
mentumnak. Ott a hangszerek a megfele-
lô értékükön vannak nyilvántartva. Az
igazán drágák jómódú emberek tulajdo-
nát képezik, akinek pedig nincs pénze
drága olasz hangszerre, vesz magának
újat, ami szintén lehet nagyon jó minôsé-
gû, de azért megfizethetô. 

– Az sem jó megoldás, ha pusztán va-
gyon kérdése, ki juthat igazán jó hang-
szerhez. Hacsak nem mûködik egyfajta
kölcsönzési rendszer, aminek révén szak-
mailag „rászorulók” is hozzáférhetnek
ezekhez a kincsekhez.

– Létezik természetesen ilyen kölcsön-
zési rendszer, megfelelô tarifa ellenében.
Csak a volt szocialista országokban kép-
zelhetô el ugyanis, hogy ingyen lehessen
„bérelni” az államtól ilyen hangszereket.

– Sôt, ez a kiváltság szinte életfogytig
tartó jogot biztosított a kiválasztottaknak
a kérdéses hangszerek használatában. És
miután ez a hangszerpark nem túl nagy, a
lehetôségek is elfogynak és már a közép-
generációnak sem vált lehetôvé kipróbál-
ni: milyen dolog Stradivarin, Guarnerin
játszani? Többen javasolták már egy
olyan kuratórium létrejöttét, amely idô-
rôl-idôre megszavazza, kit és mennyi idô-
re illet meg az a néhány, még Magyaror-
szágon „tartózkodó” csodahangszer.

– Kint hatalmas bérleti díjat kérnek.
Tudok egy svájci alapítványról, amely
például egy Sanctus Seraphin hegedûért
1.500 márkát kér havonta. És ez egy kö-
zepes ár! 

– Mondjuk ennek megfelelôek a zenész-
fizetések is.

– Ennél alább másutt sem lehet menni,
mivel ez az összeg fedezi a hangszer biz-
tosítását és karbantartását. Bankoknak

26 VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

A vasfüggöny rojtjai
– európai értékek kontra magyar szemlélet

Új cégtáblával lett nemrégiben gazdagabb a Klauzál téri üzletrengeteg. Egy cégér-hegedû
hívogatja a érdekelteket és érdeklôdôket egy olyan boltba, amelynek talán nem is annyira

portékái, mint inkább szellemisége jelenthet újdonságot számunkra. Mindazok ugyanis, akik
esetleg régi hangszerek restaurálásával vagy azok kópiáinak készítésével szerettek volna 

foglalkozni szakmai életük során, mindeddig külföldön telepedtek le és idônként hazajönnek
„körülnézni”. Guminár Tamás itthon próbálja elképzeléseit megvalósítani és sûrûn jár 
külföldre tapasztalatot (no meg megfelelô nyersanyagot) szerezni. Szemlélete üdítôen 

európai, elképzelésein érdemes legalább elgondolkodni. 
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vagy más, nagy tôkével rendelkezô cé-
geknek kellene megvenniük az állami
hangszereket, bérleti díj ellenében, hatá-
rozott idôre kikölcsönözni, és bérleti díj-
ból (esetleg még reklám ellenében saját
tôkébôl is) rendbe hozatni, karbantartani
ôket. Az itthoni használatban lévô, hason-
ló értékû hangszerek ugyanúgy elhaszná-
lódnak, kopnak, meghibásodnak, sérül-
nek, ugyanúgy el lehet veszíteni és ugyan-
úgy ellopják ôket. Itthon tudok egy
Stradivariról, amit – áron alul, de – bizto-
sítottak. Egyébként elég ránézni a hang-
szerekre, rögtön kiderül, hogy nemigen
költenek rájuk. 

– Ez elég nehézkes, mert Magyarorszá-
gon nem igazán megoldott az antik hang-
szerek karbantartása, külföldre vinni pe-
dig különösen költséges. 

– Franciaországban megismertem egy
embert, aki nálunk már elfeledett foglal-
kozást ûzött. Mozgó árusként hozta-vitte
a híreket, információkat: hol, milyen
hangszerrel találkozott, szállított alkatré-
szeket, szerszámokat. Beszélgetés közben
informálódott a mi árainkról és miután né-
hány munkafolyamatról megtudta, meny-
nyiért vállalják nálunk, megkérdezte:
„Ugye sokan járnak Önökhöz Bécsbôl,
Németországból hangszert javíttatni?”.
Nehéz volt elmondanom, hogy nem bíz-
nak bennünk a nyugat-európai muzsiku-
sok. Az uniós határ is visszahúzó erô, hi-
ányos még az infrastruktúra, hiányosak a
biztosítási feltételek, hiányoznak a garan-
ciák és átláthatatlan a szakma.

– Mennyiben átláthatatlan a szakma?
– Ez egy nagy hagyományokkal rendel-

kezô mesterség, ahol fontos szerepe van a

szónak: a hírek, információk szóbeli ter-
jesztésének egyfelôl, az íratlan szabályok
betartása, azaz az adott szó értékének más-
felôl. Nálunk még az írott szabályokat sem
tartják be. Aki idejön, nem tudhatja, hogy
mestermunkát vagy csapnivalóan kontár-
munkát kap majd a pénzéért. Kicsi a piac,
nem specializálódtak a szakemberek. Sen-
ki nem engedheti meg magának, hogy csak
új hangszerek vagy éppen csak Stradivari
kópiák készítésével foglalkozzanak – meg
kell javítani közben a konzis hangszereket
is. Kint van, aki csak csellókkal foglalko-
zik, más csak kópiákat készít, csak vonót
szôröz vagy éppen vonót restaurál. Magya-
rországon mindez nincs meg és így egy
külföldi számára teljesen átláthatatlan a
helyzet, nem tud hova fordulni. 

– Kezdenek kialakulni azonban nálunk
is azok a fórumok, szervezetek, amelyek
valamilyen szakmai-etikai felügyeletet
gyakorol(hat)nak ezen a téren. Mit gon-
dol, mennyi idô kell ahhoz, amíg munká-
juk hatása a mindennapokban is érvénye-

sül? Hogy ha van mondjuk egy zenekari
muzsikusnak egy viszonylag jó hangszere,
ne Bécsbe vigye javíttatni, mint ahogy so-
kan most ezt teszik?

– Vannak biztató jelek. A fiatalok kül-
földre tudnak utazni szakmai tanulmány-
utakra, ahogy annak idején a „klasszikus”
céhrendszerben. A folyamat feltehetôen
nem megállítható és elôbb-utóbb a minô-
ség javulásához vezet majd. Ahhoz, hogy
árainkkal a nyugat-európai szinthez köze-
lítsünk, kiegyenlítetten olyan minôséget
kell produkálnunk. Mindehhez azért idô
kell és nem hiszem, hogy öt-tíz éven belül
megvalósítható.  

– Honnan lehet mindehhez megfelelô
nyersanyagot szerezni például?

– Csak Nyugatról. Minden szerszámot,
jobb minôségû anyagot, amelynek alapjai
távol-keleti országokból származnak,
csak ott lehet megvásárolni. A helyzet te-
hát az, hogy ugyanabban a párizsi boltban
veszem meg a lakkot, mint egy német ja-
vító, ugyanabban a német gyárban rende-
lem meg a színezéket, mint egy londoni
mester, csak éppen több vámot és szállítá-
si költséget fizetek érte, mint ôk. Áraim-
mal ugyanakkor nem tudok még a nyo-
mukba sem lépni.

– Vannak olyan kiállítások, versenyek,
ahol meg lehet jelenni és esetleg külföldi
piac után kutatni?

– Vannak versenyek, amire majd nekem
is el kell jutnom. Ezek fontosak, amíg az
ember keresi a stílusát, hogy lássa maga
elôtt a vezetô hangszerészek munkáit, tisz-
tában legyen azzal, mi Európában az elfo-
gadott színvonal. Ilyen helyeken ugyanis
már csak az ennek megfelelô hangszerek
szerepelnek. Sok reményt azonban nem le-
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Brandl cselló lakkpótlás után

Brandl cselló javítás közben
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het fûzni a versenyekhez, mert manipulál-
tak – általában mindenütt saját nemzetbeli
versenyzô nyeri az elsô díjat. Tapasztalat-
szerzés céljából azonban nagyon jó iskola
lehet.

– Milyen a kapcsolata a versenyeken
ma is elég jól szereplô, hagyományosan jó
iskolát képviselô cseh és lengyel hegedû-
készítôkkel?

– Sajnos nincs velük semmilyen kap-
csolatom, mivel általában a magyar iparo-
sok Németország, Ausztria felé fordul-
nak, ott teremtenek kapcsolatot, mivel
ezen a területen a nyugati szellemi irány-
zatok a meghatározóak. A hangszerkészí-
tés – mint már arról szó esett – nagyon kö-
tôdik a tradíciókhoz, amelyek egyik forrá-
sa német és osztrák eredetû. Erre épültek
annak idején a cseh és lengyel mesterek
iskolái is. Arról nem is szólva, hogy
ugyanannak az államrendnek a deformitá-
sai torzították a töredékesen fennmaradt
tradíciókat, mint nálunk. Csehország va-
lamivel elôrébb tart, mint mi, de egyelôre
célszerûbb Németország felé fordulnunk.

– Mit tart legfontosabb szakmai felada-
tának?

– Egzisztenciális szempontból én is a
hétköznapi javítást, egyébként pedig érté-
kesebb hangszerek restaurálásával szere-
tek foglalkozni.

– Vannak ilyenek Magyarországon?
– Van néhány muzsikus saját tulajdoná-

ban ilyen hangszer. Az állami hangszerek-
kel sajnos nemigen lehet ilyenkor talál-
kozni, mert akinek a kezébe adták ezeket
annak idején, azoknak nincs pénzük na-
gyobb javításokra. Ez elég sok hangszer,
mert a különlegesen nagy értékû egyedi
elosztású vonósok mellett sok jó hangszer
van az Operaház, a Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar és a Zeneakadémia tulajdoná-
ban. Egy idô után ebben a dologban feltét-
lenül lépni kell, mert teljesen tönkre fog-
nak menni ezek az értékek. Nem arról van
szó, hogy a muzsikusok ne törôdnének
ezekkel a hangszerekkel, de csak az akut
problémák elhárítására van pénzük. Egy
komolyabb restaurálás, amikor már gipsz-
ágyat kell készíteni és fél vagy egy egész
évre le kellene mondaniuk hangszerükrôl,
anyagilag sem jöhet szóba, és a hangszer
„helyettesítése” sem megoldható. Szorít
az idô és a pénztelenség. Itt el sem tudják
képzelni, mibôl áll egy igazi javítás.

Vannak üdítô kivételek, akiknek van
pénzük is és igényük is áldozni erre és én
ezeket célzom meg munkámmal. Készítek
új hangszereket is: részben hagyományos
értelemben vett új hangszert, amitôl hazai
szokás szerint kirázza a hideg a muzsi-
kust. Ennek oka részben információhiány;
nem tudják, hogy sok esetben egy ilyen új

hangszer jobban szól, mint egy rossz álla-
potban lévô régi. Másrészt pedig kópiákat
készítek; éppen most próbálja ki Komlós
Péter mûvész úr egy Stradivari kópiámat.
ô egyébként az egyike azoknak, akik na-
gyon nagy gonddal ápolják hangszerüket. 

– Mi a helyzet ebben a megvilágításban
a vonókkal?

– Ez még fájóbb téma, hiszen Magya-
rországon gyakorlatilag nincs vonókészí-
tés. Másutt is nehezebb, hiszen kipusztult
az az alapanyag, amibôl a századelôn
Sartoryék és a francia mesterek a vonókat
készítették, a brazíliai lelôhely pedig hoz-
záférhetetlenné vált. Van még 7-8 másik
fajta fernambuk*, amibôl lehet készíteni,
de minôségük nem éri el azt a régi szintet.
Nehéz helyzetben van tehát a vonókészítô,
mert egészen Brazíliáig kell menni a meg-
felelô faanyagért. A jó vonó, túl azon, hogy
szabályosan megépített, nagyon nagy mér-
tékben függ az alapanyag minôségétôl. A
hegedûben nincs ekkora kötöttség, ott a
mester szaktudása számít legjobban.
Ugyanakkor kifizetôdôbb a vonókészítés,
mert a mester négy-öt nap alatt tud megcsi-
nálni egy vonót, amiért ezer-kétezer már-
kát is elkérhet. Mindez elképzelhetetlen a
hangszer esetében. A zenészek meg van-
nak gyôzôdve arról, hogy egy hét alatt el-
készül egy hegedû és még 200.000 forintot
is sajnálnak adni érte. Egy Stradivari kópi-
ához azonban minimum féléves kutatás,
munka szükséges és így azért már nem
olyan sok az a pénz, amit elkérünk érte. 

– Minek alapján, milyen igények szerint
készülnek a kópiák?

– Kétféle szándék vezérelheti a készí-
tôt. Vagy azt csinálja, amit a régi magyar
hegedûkészítôk, akik tulajdonképpen ha-
misítványokat gyártottak, igen jó minô-
ségben. Ez ma már nem lehetséges, mert a
legjobb hamisítvány is „lebukik” például
egy londoni kutató által kidolgozott den-
drochronológián, ami a hangszer rezonán-
sának, a tetô szálszerkezetének alapján
évre pontosan meg tudja állapítani, mikor
készült a hangszer és anyaga melyik vi-
dékrôl származik. A lakk elemzése is se-
gít, bár -– minden híreszteléssel szemben
– még így sem rekonstruálható a Stradi-
vari-hegedûk lakkozása. Nem is ezzel kel-
lene foglalkozni, hiszen minden lakknak
ugyanazok az összetevôi, legfeljebb az
arányok változnak és az idô kikristályosít-
ja ezeket. Ma is ugyanazokat az alapanya-
gokat használjuk, mint annak idején
Cremonában. A kópiák lakkozásánál is
Stradivari-illúziót lehet kelteni.

Másik lehetôség az úgynevezett újszerû
kópiák készítése, én magam is ezt csiná-
lom. Nem utánozzuk azokat a rongálódá-
sokat az újonnan készített hangszereken,

amelyek háromszáz év alatt érhették azo-
kat. Az új vizsgálati módszerek úgyis
megállapítják a hangszer készítésének
igazi dátumát. Ezek a kópiák újak, nem
töröttek és jó alapanyag esetén ugyanazt,
vagy még egészségesebb hangot produ-
kálnak. Az eredeti Stradivarik zöme már
alig szól; ebbôl a szempontból kivétel pél-
dául Komlós Péteré, aminek még mindig
szép hangja van. Dmitrij Szitkoveckij
hangszere is egy kuriózum a maga meleg,
mély, hatalmas hangjával.

Sokan hiszik ma magukról, hogy tud-
ják, hogyan kell szólnia egy jó hegedû-
nek, miközben – a hazai körülmények kö-
vetkeztében – nem is volt alkalmuk iga-
zán jó hegedûket megismerni. Az igazán
jó muzsikus tudja belülrôl, mire vágyik,
és ha kézbe veszi álmai hangszerét, azon-
nal ráérez, hogy éppen erre vágyott. Ezt
szolgálják az új kópiák is, a maguk egész-
séges testével, szép hangjával és elérhe-
tôbb árával. Még kevés irántuk itt a biza-
lom, de az idô talán majd ezen is segít. 

Ha valaki mondjuk Londonban tanul, a
tanárának biztos van egy Testoréja vagy
Guarnerija és az illetôben kialakul az „iga-
zi” hegedûhang modellje. Erre vadászik
késôbb és inkább vesz egy új kópiát, mint
egy régen készült, törött ládát, aminek va-
lóban már csak muzeális értéke van. 

– Érzôdik-e a hangszerek állapotán,
hogy többnyire igencsak kezdetleges mó-
don és eszközökben szállítják nálunk a
hangszereket?

– Érzôdik természetesen. Ez is pénz
kérdése. Normális körülmények között el-
képzelhetetlen, hogy egy csellista mond-
juk a csomagtérben repültesse hangszerét
egy turné alkalmával, kitéve azt az óriási
hômérsékleti és nyomáskülönbségnek.
Hol van egy átlagos magyar muzsikusnak
pénze arra, hogy külön jegyet vásároljon
hangszerének? Pedig több pénzbe kerül,
ha utána meg kell javíttatni.

Ki kell majd lépnünk ebbôl a szemlélet-
bôl, hogy egyfelôl mindenképpen eredetit
akarunk vásárolni (még ha az rosszabb mi-
nôségû is), másfelôl nem áldozunk a vásá-
rolt termék megfelelô elhelyezésére, ápolá-
sára. El kell jönnie annak az idônek, hogy
az eredeti hangszerek ára valóban a csilla-
gos égben legyen, mert akkor értékükben
helyére kerülnek az új hangszerek is. Ez
nemcsak a készítôk érdeke, hanem a zenei
életé is, hiszen ezek valóban jobban szól-
nak, jobb állapotban vannak, mint a nagy
eszmei értéket képviselô muzeális hege-
dûk, csellók. Azaz gyûjtôknek régi, hasz-
nálóknak új hangszer a javasolt.

Tóth Anna

(*A fafajta Pernambucco braziliai ki-
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apta ne-

 


