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K6t ollu fontos int6zminy van! arnely-
lycl m6g nem sikc.nlr j6 kapcsolaLor
kialakitanom, cz az Open as a
Zeneakad6rnia. Lehet. hogy l]z a hftem,
dfaga lagyok. Pcdig nem dolgozom
drigan Magyarcrszigon nagyarorszisi
iiJ.rkk.tl dolgozonl. O.iilrem. an kor reljc
sen Kviilill6k6nt tudtam sikcrcl megp6,
lydzni f6iskoiai munkdkat azok, akik
diintijttek. a munkr 6s az irijinlaLd
egyarint figyclenbe ven6k.

Nleg kellmondanom, nen lcnDdk akkor
scnr boldog. ha f6ldrlrk6nt nyflna az air6
6s bel6pne valaki vaLani javiiani valiival.
Ncm mnLadna ngyanis id6m a komoly,
ig6nyes nunkiku. Nem is b.rj. hosy a
milhely G0do1l5n van, idc nelrl szaladgnl,
nak csat Ligl ki a muzsikusok. Nern Dti

MUrc szokat.inni d nagviltisbrn?
- Anglirib4 kiilcjDb0z6 aukci6kra, N6

melo.szlgba€s alnijelenLds volt. a7 1994,
cs ftxnciaorszigi bitg6s villgtahlkoz6,
Avignonban. Ou dllitottam kr els6 sajdL
hangszcrcmet 6s ou iotte]n ., val6jdban.

lr]il ds hosy{n kell csnrnlni. Liltarn u
6vszrizada nnk0d6 neves n6met c6gek
k€pvisel6itmegjelenni a standon. iildog6l-
ni, beszdlgctni 6s minden rckliim n6lkiil
elndni egy h6t alatt n6gy Dagyb6g6t.
Akkor jijltcrn .n. hogy niihellyendszert
kell kialakiiani. Ha valaki nrilanr tanul.
dolgozik rnajd sajdL nriihclyt alapit, azt
nen1 xkadnlyozni kel1, hanem scgitcni.
Nekem szerencsere mindig van annyi
munkftn, hogy a tanitvnny{imnak is iLrl
bel6le. Ncrn felejtettem el, hogy nekem is
j6liijtt kezdetben a fdnokdm ill.rl hiztosi
tott munka. Hosszi 6vtizedekeD keresztiil
stabilan l6te7ij. folyamaiosan fejlitd(i 6s a
piaci 6letben is iitenzilcn r€sztvev6
c6gekcL csak igy lehet kialakia i

Uon4kut netn kis.il?
- Az egy kiilijn szakma. Mag],ar

orszdgon egy dcb.eceD' muzsihrs fog
Inlkozik b6g6von6k,kdszit€s6vel 6s na
gyon j61 csirr.ilja. En nem szel€tem a
von6kat csak a cscll6kaL 6s b6g6ket.

C.tellA is kis.it l
Evente nah.ir], darabot.

R:ii:::s kcvcset.
R::: ::Jtgs..rcket, sdnlbrtu is bat::

tont p€.1:.i .ent kls.it?
\b:. :-. :-.\ m6sik iizletem. ahol fog'

lalkoaaE ::r,:i.rivel, de nagyon id6is:
nyes voli €: : r:n. dz id6t, az cncrg-::
ctLiil a munl::l: O:r egy6bk6nt is sz€ :
bnn kelleu ir.i,.zni. anriL dn n:-

Miben .lisrEr; '. ;..o ti rtunknjlj;-
.dcfig a.on kitiil. a- .\ ,tsyeuik :

Ebbcn r 6vben r--ihitam e:
n1eg is lyenem a "Tiz l,i::::l\;d5 liai-
Magyarorszrigon" cim; .merikd
alapitilsn. a vilatg hctven o::z:!ibi:r
mrikiid6 kiLiintet6s iizleti ka!.g:::'::
xz6fi a teljesitmeny€rt. hogy i991 :La
nyolc 6v alatl horman hovi feileszterrem a
miil}elyenel. Ez mnrden hiedelenmrl
ellenLatben nem p6nzzel jdrii kitilnteds.
htmenr egy ko|m,inyzaii elismer6s, aminek
nag/ sajt6ltssznnngja ym 6s az ernbert
nJgyon ismefiL. rcherl.

Magyar Guarnieri kopia
Ruggiero Ricci
- beszelget6s Holl6 Bence hegedfl(6szit6vel -

Vdratlan meglepetdssel vdgz6di)tt egl' fiotal tnagyar hcutgs.-erdsz
bemutetkozdsa
Ruggierc Ricci dlti;.6j€ben. A Gtnmeri kdpitival o Mester eld dll6

Holl6 Bence munkiijdt nemcsak elismer6 szavqkkal illette a vildghirii hegediirnfi,vdsz, de
ahhoz is ragaszkodott, hogy este azzal a hangszerrel tilljon a kdzdnseg ele.

Vob e val.tnihen kiil.tnleget kip jelehthe! Onnek.
E7 ig,v \an. Hiszen egy ilyen nisy

hegedfnriv6sz rengeteg h.rngszerl ldloft
lndr a pityatufisa sorAn, 6s il1l] is a legjobb
hangszerek kozoil vdlogathal. Kiildn cmcli
az elisne s snly.it, hogy olasz muzsikF
16l van sz6, aldnek hizij.iban n1rir ncm ii
egyszed hangszerck, hinelr] hrngsz.r.l
6s k6szitdik kdft szd\,6d0tt leg.nJtit
sziilettek az elnnll szizadokban..

Bi?tosan sokdk Lt ltrlekel. ho?ai toli
e. Lehetslqes. Hagr Js hal eldlio.on a

Anggcli 15pr6ba ulrn krresGm n.g.
Szeirltcm volDa hall|ni a \ilem:nI;r eriil
x bangszercmriil. A mesrer nagyon
k6szs6ges volt. lvliuren kipr6b,4lta a
hcgcdilt, sol(at 6s hos\zasan beiz€lgeftnnk
hangszcrckdl. rechniiai raszletekr6l.
arlnl, hogy val6jaban mi az. Nmit cgy
hegedfnek tudnia kell. \ he-qediik6szil6s

kezdben Budapesten

Tttsige ahhoz kApert, dhogf Mag\dL
ars.|igon wlaki hdngs.e s.etet tdnul?

M.Lgyarorszison el6szajf Tenesvdri
P6ter. Dujd Sirdnsrky Pnl mester vezetrek
be a hegediikdszil6s rcjtelmeibe 6s ahogy
szinte mindenki a fiaLrkrk kozul €n is ezen
a vonalon kapcsolijdtam be a szatmeba.
Az iskolit kitiin6 crcdn6Dnyel. a Magyar
Hangszer6sz SzdveLsag dics6r6 oklevel€-
vel v6gezten, m.td a lvlr:iveL6d€si €s
Ktizoklaiisi Minisztdrium 6szton-
dijasakdnr jurotan ki Crcmonnba. ahol
iajbb olasz mdbclyben dolgoztam kdt 6ven
keresztill. Kdzben megszereztem a crc
monai hegcd(k6szit6 iskola diplon1lijrL is.

Keresen tudnak la,11a$, .t Soln
G)tijrg| enllikkoncerten Ruggietu Ric.i ,a
il.js esrik lqisnedebb he se.lilmtrNisze
eg! On Ahal kis.it.tt llangs.epn jAtr.ox.
Gonlolon, ez kotnoly t.aknui elismerlst

bcn tdrniion lenyiigitz6 szakmai jrftai:d-

Sa bc\dlom. meglepcu.
Hajil ndom, e.u n |epid,ftm.. :.al

Val6ban. Ugyanis kcjzolte. hos1 ,: :r
hisediimet jobbnak talalja. ni:: -i i
: a i : l r i ,  r  i o \  l r ^ o \  f .  n i n . r  . l  = - - -  -

ink6bb ezen jdtszana az esti k.--::::::-
MindeTt olyan egyszeii :.-:
szctcss€ggel. mintha azt kede.: : :-
hogy cgt, vagy k6t cukoral iszoc : i : : ..

Mivel cnc cgyriltallLn nem s7,-::::--
el6szif is leesett az 6llam. azli-. :, :-..:
6ssTesz-edten magam, 6s ha]Ii:-r. , :-::
nlegilletddve rebegtem hogy l-::-r--j
sen'. Ef|e 6 intett, osszecsori:!: - -
elnent. Term6szelesen magi\ r -i i
hegedfmet is.

tuIAgiscs1k ndg! dobs e. G:-.: '..

sak kaLligija nigrkedik tnast ,'-. -:
sem a k.rr.n el6tt, !en1 d:: - 1':
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kj..jhlk e hallgat.ktiggat ezt a tun t. E ek
s.eint nen elag, hag! i|len kirnh heset{nt
tu.l kasziteni, nellette m6g b.)r.aszt6an

Neln ez6r neln kiizotnik a kdzain
seggel. M6g a konceri ei6nj6t kibesz6ltiik
a zcn6szeker is. Nagyon cgyet6.teftitrk
abban, hogy a szinte fanatikusan valldsos
tem(tizetfek, a r€gi hangszcrekbe veteti
lxtiik megingathatarlan, €s ez leheletlenu6
teszi ,71. hogy et6it6teLek n6lkrit haflgas-
sanak egy dj hegedart. Slradivai €s
Guarnied. K6sz. Minden mis ettijr'prit az d
naglsiguk mellett. Ezt penze mo$ na
gyon elniloztum, m.isr6szr tatin nelrl is baj.
nogy ez van. Szi:ksdgnnk van a sz6p,
lomantikus legenditra.

. E. most e8r kitsit t:lgt h,eng.ih nixha
On nem titalelnZ eaekct i ner)eket.

526 sincs r6la, x legnagyobb
tisztel6juk vagyok! Nagyon konoty szr*
tudisr tuIisir .rz a t6ny, hogy ezek ^
hasznrlati ti€yak k6r hrmmszdz 6v urin
is bc tudjdk tcjtreni a funkci6jLrkar. Ez eteve
csodalat? m6lt6. De ezeknek a hang_
szereknek az ndr llz 6rve6seken olyzL,l
emberek dlliLiik be. akiknek sok sok
p6nziik van, 6s tijbbnyi.e neD tudnak
hegediilni. Ez persze visszahar a z_nei
vihgm is, egyre nehezebb hozzdjutni.
ezdt egyre nagyobb prcsztizsr js jelcnt
ezeknek a hangszercknek a hasznaitata.
Kdzben pedig dz az igazs{g. hogy ityen,
vagy lcgalibbis chhez hasoDl6 hang_
szereket. tehti nagyon j6 hangi mesrer
hangszercker Ina js lehet k€sziteni.

- A koncei ''ss.h.utgja ninrlenesetrc'
Ont ig4.oli.t- Sokan biztosra wuik, hoil
.r.Jeti Guarntrri hauanok Rrprcro
RL tnpk #\.bA. efl .tcJen Gnr;ictl
hegedfrje wn. JdI tudom?

_ 
Nem eg€szen. Legat6bbis nAr naeyon

rcgoia nem azon j{tszik_ Egyrc gyakoribb
az a megoid6s, hogy a mitv€szck ejry
k6pidt k6szittetnek az cfedeli. nasy 6fi6i;
bdngszeriikl6l. Ricci neslcr is isy van
czzel- Az it hangszerc. amnr jirszik egy
egy6bk6nt nagyon hifes hegedfk6szit6
rnmlrja Bethri a 60 as 6vekben
k6szirtctte ezt a hxngszer. Az ityen kva
LL{sn h.tngszerek dra szint6n boNos, aktr a
20 30.000.- USD t is el6rhe1i.

-AzAn heSe.Mje szinttn kipia.
- Magyarcrvrgon kev€s leherits6grink

van val6di, rehdt az ercdelit nagyon pon_
tosan kdvet6 miisotatok k6szit6s6rc. Esv_
kdi komolyabb otdsz hansszer6t ettekrn;e
nncsenek 's ilyen hegedn'tr az orszisbal..
Mi njbbnyne cs:k a szddroaatornr:u 6i na
gyon ponios. neret azonos mi$zaki for6ka

tdmaszkodhatu.rt. De 6n nem is tarlonl
olyai fonlosnak, hogy egy bizonyos
hangszeu6it tiik6leres maisolat k6sz-illiijn.
bkdbb a hangszer kamtreriL, a rnester je!
legz,tes slilusjegycit pr6bzitom visszaadni.

Mlqi.t, niUol s.empa tokat ttltT s.en1
el6tt nLnka kijzben? Uan-e rdhnddtt
w.irclv, dtvlr akpjhl a hangs.ereit k6.rzri?

Mindenekel6tt a finkci6. A bege-
d[16szit6k hajianos L,elefe]edkezni a
fonnai megolddsokba. mikijzben a hegcdiin
mnden aptu r6szlct vatamilyen tunkci6ndk
van alirendelve. A csiga cser6ber p6t.tiul a
kulcsok elhelyez6s6r kell mcgotdani a
lrflok j6 hangolhat6siiga 6rdek6ben. A
kulcsszekdny fonn.ij6t iehnt a kulcsok
heb€ lrat6rozza meg. A csiga, minr a kutcs
szek6ny von^lanak rovdbbvezer6se 6s
beairtsa mrr szinre adja mag.it. A t6nyeg
az. hogy a hegedri ceyes fszletejnek a
funkciErt p6bnloln sam et6n tal1fti.

Hogajl rit.antulnak a luz.Li .lnis.ek
a2 j hangszerekhez?

AlegtbbbcD a saj.it hangszeriikhijz vi
sz-onyitrnak, :rz az elalon. Ez egy manufak
tira-hangszer eserdbcn megnehezij a kom
munikrici6t. Alapvet6en az a ptobt6ma.
hosy a lrcgedrik6szir6k hety6L itrhon
'€szben lelkes anat6.dk ven6k dt, akit ncnl
mindig dolgozttLk rncgbizhat6 min6s6gben.
Ennek ajelens6gnek kijszajnnet6 p6id4ut az
'rz egyibk6nt csak nrilunL 6lit hiedelem.
hosJ "az nj hegedrlek elmcgy a hdngja'.
Bz nem igaz_ Esv szak6rtelemDel
elkC$ziret hangszernek nem hogy nem
megy ei, hanem temdszecsen eglre jobb
lesz, be6nk a hangja.

Ee kell jritszahi?
Tern6szetesen. Egy Sieinway zon-

go{t is be kell jatszani. mi&t pont egy
hegcdfit ne kdne?

Eladhat'ak e 0n szerint az nj hang
szerck MdgJ-avs.dgon?

rgen! csak nagyon j6k ke , hogy
legyenck. Sehol nnrcs nagyobb sziiks6g
xangszcrekre, mint inhon. Az jg€nyck
nagyon magasak, a penz pcdig Dagyon
kcv6s. De az6rt van kdz6prir. M4 Magyar
onzrigon megfizerheL6 on teher oty|r
n t6sEg|ez jutui, amidrt Eur6piban
birhol a hdrom iirszit.ds€r ke| kifizetni.
Egy6bk6Dt a j6. dj haDgszer irthon n6g tij
Iogalom. De egyre tijbben hrjjt. hogy
ilyen tdnyles l61czik. ezek rtad6sul
egeszseges h,uBszc.ek. a kdverker6 ijrven
6vben h,4rom ldbvdg.ison kiviit gyakorlati-
lag semmit nern kell |.iuk k6lreni. Ez cgy
nagyon rontos szempont, hisT_en a javit.i
sok ,ira is szdpen emclkedik.

On hasfan htja, Jbittidijx e d

hegediikeszifts Strulirdri 6t.t ? Tudn.lk e
olyasmtt a mai tksterck, dmt a ftgiek

- A hegedfk6szirds senmil nem fljl6ddtt
a l8.sz- 6ta. Ez volr a szakma ardnykora. Az
akhn lllesloek lnt iulajdonk6ppen min
den te.hnikiti k€rd6sr mcgoJdotian ami x
hegediivel k.pcsolatos. Ha van is olyan,
aftt ma tudunl:6s ̂ kkor m6g nern rudrnl(
az ldbbny;e felesleges. P6tddui nra tobb
szdz litkkeccpter isnrenek 6s haszndlnatr
hegedilkeszil6k a rcgi otaiz mesterck vi,
szom v€lhe16en csnk egyel, 6s az volt a j6.
Mindenesetrc nekiink nem taladatunk az
irjitl6. 6pp efenkez6teg. azon frmdozunk.
hogy min6l tiik6letesebben rckonsrrujljuk a
mesren6g aklo.i ur6dszercii. Ma mjr Lelje,
sen fgy .lolgozunk. mi.tha a ls.szjzadban
volndnk, ugyanigy fdragjuk, v€ssiik.
kapdgaijuk a 1.ir, vag], f6zzrik a lakkor a
keft vdg6ben. A mi tev6kenys6giirk inkrbb
a szakma amnykoilnak rckonshrdlrsa, a
hagyomanyok mcg6z6se. Ez6rL is gondo-
lonl' ho$/ a k6piat6szir6s inkibb sliius-
gyakorlat. Az igazi fcladar lrz. hogy auten_
rikus m6dszerekket k€szitsrink hargszere-
ket. .rnelyek negjctenEsrikben olyanok,
mint a r6gi olasz hangszerck lcheEek
rijkorukban, lrangban ratin m6g egy kicsit
iobbatis.

Eur.iptin belaL, esette e ihgris.onytat-
ban mennlire Aljdk meg a hetyiiket d nng
yat lrcEe.liik6s.itdk?

A negyvenes 6vck vdgit6l megkezd6diitr
a magyar hegeddk6szit6s m6dszeres 6s
nagyon aggrcsszjv tbidbeddngdt€se. Na_
Slon alapos nunka volt, de m6g igy is ma-
radt nekiink egy S6ftinszb/ pjt egy pitrt pil
dllal alapitotr. 120 6ve mrikod6 Drihetlyel,
egy Inkatos Ferenc 6s cgy Rez,tabek Attila-
Ok a szakmdnk nagy tri16t6i. Vannat a
sztadfodul6n tevdkenykedd. az cg6sz
vilrgon p6lddtlanul mngds szinvonalon dot,
g026 inagyar el6deink (Schweitzer.
Nemessini, Zach, Pihi, Spiegel, Bnndl,
Remdnyi. T6th. Bjrjny, Frie.sz, srb.). Ates
fontosabb. a szahrai kozeg. a hagyo
minyokkal rcndelkerij j6hnrf niihetyek azon
ban hiinyoznaL iletve 1e tcftek rcmboh,a
Kij*en feln6ft eg)/ [j, konoty vaktud.issal
rcndelkez6 gene ci6, amety nagyon nagy
elszintviggal p6bdl neginni a sajit f.ibjn.
Pe$ze ih kem6ryen kel dlnj a salal. Szerinrem
eS/ ijl har 6v biziosin kel ,thhoz, hogy ka.-
vonahz6dj6k. stabilizjl6dj6k a hetyze!.
Kiugtiian tehes6ges lFgedrfteszir6t most is
vannak. A nrg/ar hegedft6sdes szemponr
]rb6l azonbin fontosifib lenne. hog/ a vin
vonal egyedetes legien. Ehnez visz(,rt m6g
sok id6lc van sziik*s. TjthAnm
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