Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 93 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította

Romanek Tihamér munkásságát
A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Cserny Etelka
Levelezési cím: 2481 Velence, Fő u. 79.
Telefonszám: 06 30/ 971 71 43
E-mail cím: -

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Romanek Tihamér hangszerkészítő mester munkássága
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód

épített

X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Tulipán u. 2.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Romanek Tihamér hangszerkészítő mester és pedagógus munkássága
Édesapja, Romanek András kora kiváló lantkészítő volt.
Tihamért már gyermekkorában elbűvölte a hangszerkészítés. Mestere és tanítója édesapja
volt, így nagyon korán, szinte apai anyanyelvként ivódtak belé e mesterség fogásai és
ismeretei. A hangszerkészítés mellett tanári diplomát szerzett, logopédus.
Tihamér hangszereivel már fiatal korától kezdve részt vett kiállításokon. 1989-ben a budapesti
Zenetudományi Intézetben rendezett kiállításon I. díjat nyert historikus hangszereivel.
Sáránszki Pál meghívására vonós-pengetős hangszerkészítő mestervizsgát tett a mester
műhelyében.
Tihamér munkásságát a hazai és a külföldi szaklapok figyelemmel kísérik. A Magyar
Televízió és a Magyar Rádió több műsort készített vele.
2000-ben Velencén a Katolikus templomban volt a lantcsembaló ősbemutatója, amely
Európában egyedülálló ősi hangszer rekonstrukciója.
2001 augusztusában a Hangszerkészítők Nemzetközi Találkozóján Tihamér kiállította
lantcsembalóját, egy ez idáig feledésbe merült hangszer rekonstrukcióját.
2002-ben a Magyar Hangszerész Szövetség - mint magyar különlegességet - Cremonában is
bemutatta a hangszert. Erről az olasz televízió is tudósított.
2003-ban a lantcsembalót a párizsi Louvre Múzeumban tekinthették meg az érdeklődők, majd
Le Mans városában indult egy lantcsembaló-koncertsorozat, melyet a régió és a szakma
képviselői különös figyelemmel kísértek.
Tihamér hamarosan elkészül két theorba-csembalójaval, melyekkel Johann Sebastian Bach és
Johann Christoph Fleischer emlékének adózik.
2002. december 13-án a Magyar Hangszerész Szövetség "Ezüstkoszorús mester" címet
adományozott Romanek Tihamérnak a lantcsembaló rekonstrukciójáért, valamint a Kasharendszerű gitárok fejlesztéséért.
Tihamér rendkívüli ember és hangszerkészítő. Ki tudja, most éppen milyen új vagy éppen
régesrég elfeledett hangszer életre keltésén töri a fejét.
Tihamér munkásságának kevésbé közismert mozzanata pedagógiai munkája. Velence és
környezete gyermekeit több, mint egy évtizedig tanította a helyesen ejtett magyar nyelvre.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett

Munkássága európai szinten egyedülálló. Különleges érzéke van a pengetős hangszerek
fejlesztésében és rekonstrukciójában. Mesterségében specialista, elismerését számtalan díj
igazolja.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.hangszereszszovetseg.hu/
http://www.segovia.hu
www.feol.hu
www.168ora.hu
www.hetek.hu/
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: www.hetek.hu

Fotó: www.nol.hu
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