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❙ Milyen utat járt be, ami elvezette ehhez 
a rangos elismeréshez?

– 1984-ben végeztem Temesvári Péternél. 
Az Üllôi úton dolgoztam a Kozmosz Ipari 
Szövetkezetnél egy olyan mûhelyben, ahol 
volt, hogy tízen-tizenketten voltunk egy 
negyven négyzetméteres területen vonós, 
fúvós hangszerészek. Amikor onnan kivál-
tam, Temesvári Péterrel kezdtünk együtt 
dolgozni, majd 1992-ben egyéni vállalkozó-
ként a szüleim lakásának egy részében ren-
deztem be az elsô önálló mûhelyemet. Ak-
kor még fôleg javításokkal foglalkoztam, 
ami akkor még jövedelmezô elfoglaltság 
volt, majd az új hangszerek készítése háttér-
be szorította a javításokat.

❙ A javítások csökkenésével pedig nem 
valószínû, hogy növekedett az új hang-
szerek megrendelése?

– Valóban nem. Ez inkább az én érdek lô-
désem miatt következett be. Kezdetben mo-
dern, majd barokk hangszereket készítet-
tem. Korábban nagyon szerettem festeni, 
rajzolni, és úgy éreztem, hogy a barokk 
hangszereken keresztül egy szabadabb vilá-
got ismerhetek meg. Nagyon sokféle fa-
anyagot használhatok, a díszítések, a mére-
tek, a formák nem annyira kötöttek, mint 
egy modern hangszernél. Volt, hogy egy 
CD-t vásároltam, aminek a belsô borítóján 
láttam egy érdekes formájú hangszert, ami-
nek azután megszereztem a teljes szerkeze-
ti rajzát és az alapján megépítettem, vagy 
egy másikat saját magam próbáltam meg-
tervezni. Mivel ezekkel a hangszerekkel fô-
leg külföldön láttam lehetôséget,több kiállí-
táson részt vettem, így kerültem kapcsolat-
ba Veit Benedikt Hertensteinnel,aki az 
elôzô tokiói versenyen szintén az én hang-
szeremmel nyert harmadik díjat. Barátsá-
gunk révén ismertem meg egy Genfben élô 
kiváló magyar brácsamûvészt, Rozsos Ta-
mást, aki mindig szívesen próbálgatta az 
újonnan elkészült hangszereimet, és bízta-
tott a folytatásra, sôt, összeismertetett Imai 
Nobuko brácsamûvész professzorasszony-
nyal, a tokiói verseny megálmodójával és fô 
szervezôjével. Mivel a brácsamûvésznô tel-
jes elégedettségét fejezte ki a hangszereim 
iránt, így stílszerûnek találta, hogy a 2. 
tokiói versenyen Bartók, Ligeti, Kurtág mû-
vek megszólaltatása mellett, magyar brácsa 
legyen az elsô díj. A világon ma elsôsorban 
az olasz hangszerek számítanak, így az elsô 
díjhoz tett felajánlással a magyar hegedû-
készítés versenyképességét is szerettem vol-
na igazolni. Számomra csak a verseny köz-
ben derült ki, hogy több olyan ifjú tehetség 
is sikerrel szerepelt, aki az én hangszere-
men játszott. Jó érzéssel tölt el, hogy a gyôz-
tes Wenting Kangnak ez élete elsô saját 
hangszere. Ez egy 43-as brácsa, nagyon ké-
nyelmes menzúrával, kitûnô mély és öblös 
hanggal. A hírek szerint nagyon meg van 
elégedve, és szívesen játszik rajta.

❙ A hegedûkészítés elég pontos mértékek 
szerint zajlik. Mitôl függ, hogy hányas 
méretû brácsát készít?

– Az elôbb említett barátom, Veit Hertenstein 
kölcsönkapott egy nagyon drága nagy mé-
retû olasz hangszert, gyönyörûen szólt a ke-
zében, könnyedén tudta kezelni, ezért meg-
kért, hogy próbáljak egy hasonló brácsát el-
készíteni. . Így megépítettem hasonló mére-
tekkel, és kiderült, nagyon jók ezek az ará-
nyok, úgyhogy már a negyedik ilyen nagy  
hangszert fejezem be. Nagyon erôteljesen, 
jól szólnak az alsó húrok, egyben könnyû 
megszólaltatni ôket. Úgy érzem, hogy sze-
rencsésen, a versenyre készített hangszer 
lett a legjobb. 

❙ Ez valószínûleg a legjobb reklámot is je-
lentette…

– Reméljük, igen. Az, hogy egy ilyen ver-
senyre rábólintottam, ahhoz az is hozzá tar-
tozik, hogy már nem az a világ van, amikor 
az ember ül a mûhelyben, és várja, hogy be-
kopogjon a megrendelô. A szakmában ma 
már nem csak a készítést, hanem az eladást 
is meg kell tanulni. El kell indulni, ki kell 
mozdulni a világba. Ezért is veszek részt 
több külföldi kiállításon.

❙ Megéri?
– Ez egy hosszú távú befektetés.12-13 éve 
járok német, osztrák, holland kiállításokra. 
Körülbelül öt-hat év kellett ahhoz, mire ki-
alakult a bizalom irányomban. Egy kiállítás 
komoly költséggel jár, helybérlés, utazás, 
szállás, stb. Viszont szemben az itthoni kiál-
lításokkal, az érdeklôdés sokszorosa a ha-
zainak. Sajnos, sokkal jobban kéne nyelve-
ket beszélnem. A német szakmai nyelvet el-
fogadható szinten beszélem, de az angol 
nyelvtudás még fontosabb lenne.

❙ Ez megszívlelendô a ma tanuló hang-
szerészeknek is?

– Így van, ez nagyon fontos. Ez annak idején 
kimaradt az életembôl, és már nem igazán 
tudom pótolni. Ezeken a kiállításokon gyak-
ran találkozom olasz, francia, holland kiállí-
tókkal, akik három nyelven beszélnek. A bi-
zalom kialakításához, a hangszerrôl való in-
formáláshoz elengedhetetlen, hogy szót ért-
sen egymással a készítô és az érdeklôdô.

❙ Barokk hangszerekkel jár kiállításra, 
brácsákat készít. Honnan szerzi be a fa-
anyagot?

 Magyar hangszer 
a tokiói brácsaverseny díjai között

A 2. Tokiói nemzetközi Brácsaverseny 

gyôztesének jutalma Blaszauer Róbert 

mesterhangszere volt, melyet a kínai 

Wenting Kang vehetett át. A rangos 

versenyen a harmadik helyezett japán 

Kimi Makino és a különdíjas svájci 

Andrea Burger is Blaszauer-brácsán 

játszott. Az eseményt nem kizárólag 

csak a saját, hanem az egész magyar 

hegedûkészítô szakma sikerének 

könyveli el a hangszerkészítô. 
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– A nagy részét Erdélybôl szereztem be, 
ebbôl elég nagy a készletem, mostanában 
már ritkán fogok vásárolni. Egy gyöngyösi 
fateleprôl nagyon szép jávorfát sikerült sze-
reznem, igaz nem olyan látványos, mint a 
többi, de kitûnôen cseng. Szerbiából is vet-
tem nagyon szép kemény jávorfát, most már 
a többszöröse van nálam annak a faanyag-
nak, amit az életem során fel tudok majd 
használni.

❙ Egy nagyobb darab fáról rögtön lehet 
látni, hogy alkalmas hangszerkészítésre, 
vagy hozhat meglepetéseket?

Már akkor lehetnek meglepetések, amikor 
kisebb részekre vágjuk. Egy gyönyörû 
anyagnak belül lehetnek olyan betegségei, 
ami miatt el kell dobni az egészet, de vettem 
úgy is teljesen szakszerûen kezelt faanya-
got, hogy azt rövid idôn belül el kellett éget-
ni, mert két év alatt megette a szú. Ez elég 
drága mulatság volt.

❙ Javítással foglalkozik még?
– Nagyon keveset, fôleg a régi kuncsaft-
jaimnak. Bôvíteni nem is nagyon lehetne a 
kört, ma az emberek nagyon meggondol-
ják, mennyit költenek javításra. Persze néha 
megkeresnek feladatokkal – régi, esetleg 
nagyon rossz állapotú hangszerek javításá-
val –, amit érdekesnek találok, és pláne, ha 
nem kell idôre elkészítenem, szívesen elvál-
lalom. Állandóan javítok viszont a XVIII. 
kerületi zeneiskolának. Az ottani vonós 
hangszerállományt már 15-16 éve én tartom 
karban.

❙ A MÛPÁ-ban tavaly rendezett hang-
szerkiállítás kapcsán beszélgettünk Do-
monkos Mátéval a zeneoktatás és hang-
szerészet nehéz helyzetérôl, ezek szerint 
van iskola, ahol ezt megoldották.

– Ilyen szempontból ezt egy nagyon jó ke-
rületnek tartom. Folyamatosan újítjuk fel a 
hangszerparkot. Elvétve vannak csak gyen-
gébb minôségû kínai vagy orosz, illetve le-
robbant szegedi hegedûk. Zeneiskolák kö-
zött a legjobbak közé tartozik a kerület 
hangszerállománya.

❙ Visszatérve a brácsákra. A kész hang-
szereket nyilván teljesen felszerelve pró-
bálja ki a vevô. Csak egy konkrét húrfaj-
tát használ, vagy minden hangszerénél 
újakat kell tesztelni?

– A zenészek általában ragaszkodnak az ál-
taluk jónak tartott húrhoz, függetlenül at-
tól, hogy melyik hangszeren játszanak. Azt 
szoktam javasolni, hogy az elkészült hang-
szert jó pár hétig próbálja ki az általam fel-
szerelt garnitúrával, majd csak azután vál-
toztasson rajta. A jelenlegi húrösszeállítást, 
Imai Nobuko javasolta, nem azonos már-
kájú húrokból. Ez nekem is újdonság volt, 
de úgy veszem észre, hogy az én hang sze-
reimbôl valóban ez hozza ki a legtöbbet.

❙ A vonó nagyon meghatározza a hang-
zás minôségét. Mindenki a saját vonójá-
val lesz útjára bocsájtva, vagy ebben tesz 
javaslatokat?

– A muzsikusoknak általában elôbb van 
meg a saját vonója, mint a hangszere. Ennek 

nyilvánvaló oka, hogy a vonót a hangszer 
árának töredékéért lehet megvenni. Való-
ban nagy különbségek lehetnek megszólal-
tatásban, de ha valaki megszokott egy vo-
nót, arról nehéz lesz lebeszélni.

❙ Van-e tanulója a mûhelyében, nevel-e 
utánpótlást?

– Most nincs. Régebben tanítottam, de mi-
vel elég sokat utazom a kiállításokra, nem 
tudnám a mûhelyben folyamatosan fel-
ügyelni egy növendék munkáját. Egy tanu-
ló nagy felelôsség. Nem a haszonszerzés a 
cél általa, nem lehet ôt termelésre ráállí-
tani, neki meg kell tanítani a szakmát. 
Ezért ma semmiféle juttatást sem kap 
egyetlen mester sem, illetve ha jól tudom, 
minimális adókedvezmény jár a tanuló 
után. Ez külföldön úgy mûködik, hogy van 
egy tanmûhely, ahol a mester, az oktató fi -
zetést kap azért, hogy tanít. Nálunk van 
egy elméleti oktatás az iskolában, és a ta-
nulók külön-külön mû he lyekben végzik a 
gyakorlatot. Amikor én az Üllôi úti mû-
helyben dolgoztam, együtt voltunk vonós-
fúvós tanulók. Rengeteget ta nultunk egy-
mástól. Láttam, hogyan párnáznak egy 
kla rinétot, hogy egyengetik ki egy behor-
padt rézfúvós hangszer korpuszát. Szerin-
tem az az ideális mûhely, ahol többen 
vannak,ott ösztönzik,segítik, tanítják egy-
mást. Jelenleg a nagyobbik fi ammal Ger-
gôvel dolgozom, aki asztalosként végzett. 
Ôt nem érintette meg igazán a hangszerész 
szakma szépsége, de szívesen segít, fôleg a 
nagyolásokat, csiszolásokat és a lakk-
alapozásokat bízom rá.

❙ Van-e most magyarországi megrende-
lése?

– Jelenleg egy basszus gambát készítek egy 
Nürnbergben tanuló nagyon tehetséges fi a-
tal magyar lánynak, aki látott nálam egy 
hangszert, és egy ahhoz hasonlót szeretne. 
Külföldi megrendelésre most egy nagyon 
érdekes munkát fogok befejezni. Ez egy 
igen értékes régi olasz brácsa kópiája, ter-
mészetesen a tulajdonos engedélyével má-
solom. Egyszerre öt-hat hangszer általában 
mindig készül a mûhelyben. Egyrészt azért 
szeretek külföldi kiállításokra járni, mert 
egyfajta ösztönzést jelent, hiszen második-
harmadik alkalommal nem illik ugyan-
azokkal a hangszerekkel megjelenni, más-
részt a kollégák munkáit is látom, ami új al-
kotásokra inspirál, és nem utolsó sorban, 
sokat lehet tanulni tôlük.

Werner Judit
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