
– Hogyan jött létre a buda-
pesti Reményi cég?
– Reményi Edéhez, a 19. szá-
zadi világhírű hegedűvirtuóz-
hoz távoli rokoni kapcsolat fűz-
te a családot. Számunkra szere-
pe abban állt, hogy a korán ár-
vaságra jutott nagyapám hege-
dülni tanuljon, majd a hegedű-
készítő mesterséget is válassza. 
A művész oldalági leszármazot-
taival mind a mai napig tartjuk a 
kapcsolatot. 1890 nevezetes dá-
tum a család életében, a 23 éves 
nagyapám megnősült, letette a 
hegedűkészítő mestervizsgát, 
és megnyitotta kis műhelyét a 
Király utcában. A céget 1951-ben 
államosították, s apám a Hajós 
utcai Hangszer Szövetkezetben 
talált megélhetést. 1956-ban nő-
vérem kijutott Kanadába, s rá 
három évre különleges „szeren-

csével” – egy ávósnak ugyanis 
megtetszett a lakásunk – meg-
kaptuk mi is az útlevelet.
 
– A jó nevű mestert nyi-
tott ajtók várták az ígéret 
földjén?
– Apám hatvanévesen kezdett 
új életet. Akcentussal beszél-
te az angolt, így nem tudott el-
helyezkedni a szakmában, s 
kora sem volt vonzó a mun-
kaadóknak. Gondolt egyet, s 
a multikulturális, emigrán-
sok lakta negyedben, a Queen 
Streeten, Torontóban megnyi-
totta saját üzletét. A helyvá-
lasztás nem volt hátrányos: a 
hangszerüzlet az új telepesekre 
épült. Egyetlen tőkéje a jól csen-
gő neve volt. A szakmában a bi-
zalom nagy érték, s ebben apám 
reputációja kiváló volt. A háború 
előtt amerikai cégekkel is kap-
csolatban állt, őket kereste fel 
először, s noha nem alkalmaz-
ták, de segítették: bizományba 
adtak neki hangszereket. Né-
metországból is megjöttek az 
első fecskék: a Hohner, a Klier 
és a Framus hangszerek. 

– Az emigránsok között 
sok volt a zenész, gondo-
lom, többen a hangszere-
ikkel érkeztek. 

– A hegedűüzlet nagyon össze-
tett. Hamisítványok, nehézsé-
gek szegélyezik az utat, s egy 
hiba végzetes lehet. Főleg oro-
szok kerestek fel, akik nem elad-
ni, hanem felbecsültetni akarták 

hangszereiket. Ezért nem vállal-
tam sem becslést, sem igazolást. 
Megérkezésünk idején a klasz-
szikus hangszerekben túlkíná-
lat volt, még a finom olasz hege-
dűk is nehezen cseréltek gaz-
dát. Viszont ekkor bontogatta 
szárnyait a popzene, a fiatalság 
kedvence. A harmonika és a gi-
tár vitte a prímet, minden fiatal 
srácnak volt egy „garázs” ban-
dája, így a hangszerek iránti ke-
reslet rohamosan nőtt. Emellett 
az olasz, a lengyel, az ukrán és a 
német emigránsok a gyerekeiket 
hangszerre taníttatták, s ottho-
nosabban mozogtak a kis, csalá-
dias hangulatú üzletben, mint a 
megastore-ban. Ez egybeesett a 
japán hangszerek betörésével, a 
dobok és az elektronikus hang-
szerek újdonságnak számítot-
tak. Apám az elsők között im-
portált a felkelő nap országából, 
s megtalálta a maga piaci rését. 
 
– Az üzlet tehát kettévált, 
a klasszikus hangszerek-
re és az új idők eszközeire. 
– Magam is a pult mögött nőttem 
fel, iskola után siettem az üzlet-
be, s szükség is volt rám: apám 
betegeskedett, s 73 éves korában 
meg is halt. Mivel én csellóztam, 
így a klasszikus zene iránt ér-
deklődtem, ezért apám óva in-
tett: míg a magas kultúrában 
van a nehézség és a küszködés, 
a popkultúrában van az öröm, a 
pénz és az üzlet. A tapasztalata 
mondatta vele, számos párizsi, 
svájci, londoni cég küldött neki 
hegedűket, volt egy Stradivari, 
egy Bergonzi, egy Guarneri, del 
Gesù, s nagyon sokat dolgozott, 
míg eladta azokat. Az utóbbi pél-
dául tízezer dollárért talált ve-
vőre, s apám csupán ezer dol-
lárt keresett a bolton. Összeha-
sonlításul: ez alatt ötszáz har-
monikát 800–1000 dolláros áron 
adott el. Halála előtt egy-két hó-
nappal adta be a derekát, s hatá-
rozott egy hagyományos hege-
dűosztály kimunkálásáról. Egy 
európai bevásárló utat is ter-

veztünk, ami apám halála miatt 
meghiúsult. 

 – Mikor került a cég élére?
– 1973-ban 25 évesen álltam a 
cég élére. Sínen volt az üzlet, és 
mivel a Queen Street akkor már 
„rossz negyednek” számított, 
egy felújított hangszerüzletet 
nyitottunk meg. Vezetésem alatt 
ismét költöztünk, a Bloor Street, 
az egyetem és a konzervatórium 
környéke – elit klientúrájával – 
ideális helynek tűnt. Álmomhoz 
a hegedű és zongora osztályhoz 
viszont fejleszteni kellett szak-
tudásomat. Jó alapom volt: Ma-
gyarországon egy lakásban él-
tünk nagybátyámmal, Remé-
nyi László mesterrel, s sok min-
dent ellestem a munkapadja mel-
lett. Az ő nevére és kapcsolatai-
ra egész Európában kinyíltak az 
ajtók, Amszterdamban, Német-

országban nagy cégeknél tanul-
hattam, s New Yorkba is eljutot-
tam. Jól számítottam: a hetvenes 
évek végén a gitár dömpingjében 
már nem vehettem fel a versenyt. 
Így abba is hagytam a pophang-
szerek forgalmazását; az üzlet-
ág nehezebb, de kevésbé jövedel-
mező részére voksoltam. Később 
visszahoztuk a minőségi pop-
hangszereket: kézzel készített 
gitárok sorakoznak a polcokon.
 
– A cremonai iskola csodái 
ismertek. Mi az igazság 
az új hegedűk hangzásvi-
lágáról?
– Saját véleményemet mondom: 
a nemes régi olasz hangszere-
ket semmi sem fogja túlszár-
nyalni. A mesterek keze mun-
kájában a tudomány és a művé-
szet egyesült. A hangszer hang-
színén, hangerején lehet persze 
vitatkozni. Napjainkban jó han-
gú hegedűk születnek, kinézet-
re pedig akár Párizsban, akár 
Tokióban készülnek, formai-
lag, lakkozásban megkülönböz-
tethetetlenek. Ezek valamik, 
nem pedig valakik! Igen, példá-
ul Fenyves Lóránd, a legendás 
muzsikus-tanár a Stradivariját 
személyként kezelte. Magam is 
belekóstoltam a hegedűkészí-
tés rejtelmeibe: egy idős, a visz-
szavonulás gondolatával játszó 
padovai mestert hozattam ki 
Torontóba, s a műhelyben les-
hettem el a szakma titkait.
 
– Az üzletben márkás zon-
gorák sorakoznak. Az 
amerikai zongorákról mi-
ért lehet többet hallani ott-
hon, mint a kanadai gyárt-
mányokról?

10 KULTÚRTÉRERDÉLYI NAPLÓ  2017. október 12.

Idősebb Reményi Mihály 1890-ben alapította hangszerkészítő cégét Bu-

dapesten a Király utcában.  Instrumentumai világhírű művészek kezeiben 

öregbítették nevét a világban. A család az ötvenes évek végén vándorolt ki 

Kanadába. Reményi Mihály, a Remenyi House of Music vezetője, a hagyo-

mányokat a 21. században is sikeresen kamatoztatja.

Beszélgetés Reményi Mihállyal, egy világhírűvé vált kanadai magyar zenebolt tulajdonosával

A lelkes hegedűs és a hegedű lelke

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Reményi Mihály egy Nemessányi hegedűvel

Zongoraterem: az üzletben márkás hangszerek sorakoznak

Popper Dávid dedikált fotója 1905-ből

Egy Reményi-hangszer mesterjele

FOTÓ: CSERMÁK ZOLTÁN

FORRÁS: REMÉNYI MIHÁLY MAGÁNARCHÍVUMA
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