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Ők is Liszt kortársai voltak 

MÁNDI Ildikó 

A zongoravirtuózi karriertől megcsömörlött Liszt 1849-ben költözött 
Weimarba, ahol egyedülállóan „felszerelt" alkotóműhely vette körül. A 
két hangszerrelikyia, Mozart spinétje és Beethoven Broadwoodja, vala
mint a különféle Érard-, Bechstein-, Boisselot-, Streicher- és Bösendorfer-
zongorák előkelő társaságában ott szerénykedett egy magyar hangszer is, 
Beregszászy Lajos gyártmánya. Liszt egy levelében részletesen beszámolt 
az altenburgi lakosztály „zongora-elosztásáról": a könyvtárszobában ka
pott helyet a két zeneóriás egykori hangszere, melyeket valóban relikviák
ként tisztelt Liszt, arról hogy játszott is volna rajtuk, nincs említés. Az 
Érard az első emeleti fogadószalonban töltötte be szerepét, a Bechstein 
mellette, a kisszalonban, a Boisselot pedig a dolgozószobában, Liszt 
ugyanis ezt a hangszert használta komponálásra. A második emeleti, úgy
nevezett „Musiksalon"-ba került a két bécsi nagyság, a Streicher meg a 
Bösendorfer, és egy másik szobába az „ungarisches von Beregszazy".1 

Beregszászy Lajos ebben az időben már a leghíresebb és a viszonyok
hoz képest legeredményesebb magyar zongorakészítő mester. Nem volt a 
sors kegyeltje. Nem örökölt apjától zongoragyárat, mint osztrák kollégája, 
Bösendorfer, aki 30 éves tradíciójú, stabil üzemet vihetett tovább apja ha
lála után, kétségtelenül egyedülálló rátermettséggel. 

Beregszászy apja tanító volt Békésen, fia szó szerint a semmiből indult 
el: gyalogszerrel járta be Európa legjobb zongoraműhelyeit (ami persze 
szokásos is volt ezidőben). 1834-től, 17 éves korától éveken át vándorolt, 
Bécs után német, angol, francia városokban tanulmányozta a zongoraké
szítés technológiáját, Hamburgban majd egy esztendőt, Londonban két és 
fél, Párizsban egy évet töltött. Úgy tűnt, ilyen alapos tanulmányok után 
már bátran elindulhat az önállósodás nem éppen sima útján. Először is 

1 Liszt levele C. F. Weitzmann zenetörténészhez, 1861. aug. 14. In: Gábry, 
György: Neuere Liszt-Dokumente. Studia Musicologica/X. (1968), 339-349. 
A hangszerek egy részét, köztük Beethoven zongoráját, Liszt a Magyar 
Nemzeti Múzeumra hagyta. 
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Bécsben engedélyt kért és kapott arra, hogy Mata Ferenccel2 társulhasson, 
s néhány segéddel újszerű zongorákat készítsen. Ugyanebben az évben 
szabadalmat nyertek „különleges rendszerű asztal- és szárnyalakú" zongo
rákra, melyekkel aztán az 1845-ös bécsi Iparműtárlaton díjat is nyertek. A 
sikeren felbátorodott két fiatalember a Pesti Hírlapban szenvedélyes han
gú levelet tett közzé Beregszászy és Mata aláírással. Eszerint a díj ellenére 
sincs szándékukban Bécsben letelepedni, mindketten haza akarnak térni 
szeretett hazájukba. Már most jelentkezni kívánnak a következő évi pesti 
Műipartárlatra, ahol is a magyar ipar dicsőségére speciális konstrukciójú, 
tremolo-technikájú, betolható fedelű (ezért nők számára is könnyen kezel
hető) szárnyalakú zongorával, valamint egy Broadwood-mintára tervezett, 
de javított mechanikájú kisebb asztali zongorával szerepelnének. 

Mata végül meggondolta magát és Londonban telepedett le, ott valósí
totta meg terveit. Izgathatta őt is a „tökéletes" zongora vágya, mert egy 
újítással azért ő is beírta a nevét e hangszer történetébe: 1851-ben szaba
dalmat kapott szivacs borítású zongora-kalapácsaira. O az egyik, akiről 
majd Beregszászy két évtizeddel később azt írja: „Ismerek csupán a zon
gora-készítés terén több jeles szakembert, kik külföldön jelentékeny 
gyárak tulajdonosai..., de nem remélik s talán nem is kívánják már a hazá
jukba való visszatérést, mert némelyik itthon már megpróbálkozott, lehan
golt kedéllyel ugyan, de existenciájának biztos kilátásában sietett ismét 
vissza a külföldre, ahol a szorgalmas működésnek biztos sikerére számít
hat, mert van alkalma tehetségének és munkájának érvényesítésére."4 

Kettejük közül végül tehát csak Beregszászy tért vissza Magyarország
ra, s kezdte meg elszánt küzdelmét a bécsi konkurencia ellen. Tehetség, 
szívósság dolgában nem is volt nála hiány. A pesti kiállításon díjat nyert, s 
az 50-es évek folyamán egyre gyakrabban szerepeltek zongorái a koncert
termekben, a kritikák pedig mindig dicsérettel említették hangszerei szép 
csengését. A müncheni (1854), majd a párizsi (1855) világkiállítás a 
kitüntetések mellett kézzelfogható sikert is hozott számára: megrendelése
ket a világ legkülönfélébb helyeiről, a tengerentúlról is, keletről is. Párizs
ban kiállított, feltűnően szép tölgyfa zongoráját pedig maga a francia kü
lügyminiszter vásárolta meg.5 Ám Beregszászy számára a legnagyobb ki-

2 Mata Ferenc feltehetően Beregszászy társa volt már a vándorévek alatt is. 
Lásd: Gát Eszter: Pest-Budai zongorakészítők (doktori disszertáció, 1988). 

3 Pesti Hírlap, 1845,415. 
4 Beregszászy Lajos, A magyarországi zongora-gyáripar állapotáról. Budapest, 

1874, 10. 
5 Szekeres-Farkas, Márta: Ein ungarischer Klavierbauer im 19. Jahrhundert: La

jos Beregszászy. Studia Musicologica/14. 1972,298. 
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tüntetést minden bizonnyal egy váratlan megrendelés jelentette: a „zongo
ravirtuózok királya", Liszt Ferenc kívánt magának egy Beregszászy-zon-
gorát vásárolni.6 Az altenburgi alkotóműhely magyar hangszere 1857 nya
rán így érkezett meg Weimarba. 

Liszt jóindulatú pártfogása egyértelmű volt, s ahogy a korabeli sajtó is 
beszámolt róla: Liszt mindenhol ajánlotta Beregszászyt, s a Mester dicsé
rő szavai nyomán több weimari megrendelést is kapott a magyar zongora
készítő.7 

1862-ben, a londoni világkiállítás előtt jelent meg Beregszászy egyik 
elméleti írása, számos újítása közül a legnevezetesebbről, az un. cselló-re-
zonánsról. A hangok egyenetlenségét, melyet az angol, francia és bécsi 
mechanikák fő hiányosságának tartott, a „hangfenék rezgési képességének 
szabályozásával" kívánta megoldani. Mindenekelőtt domborúra gyalulta a 
rezonánslapot, úgy, hogy a közepe lett a legvastagabb, a végei felé pedig 
vékonyuk, így a rezonáns teherbírását is növelte. Ezenkívül megszélesítet
te a hidat (a híd: a húrok alátámasztási pontja a rezonánslemezen). A híd a 
rezonánshoz van erősítve, ez rögzíti a húrok rezgő hosszát, másrészt pedig 
ez vezeti energiájukat a rezonánshoz.8 A londoni kiállításra küldött két 
zongorája közül a kőrisfa burkolatút már ilyen, domborúra képezett rezo-
nánslappal építette. Beregszászy találmányát, egyéb újításait, valamint a 
hangszerek művészi kivitelezését a kiállítás zsűrije arany éremmel díjazta. 

Az 1867-es párizsi világkiállítás két „Beregszászy-rendszerű" zongorá
ja bronz-díjat kapott, Beregszászy maga viszont meglehetősen elégedetle
nül nyilatkozott a zsűrizés körülményeiről. A kisebb zongaragyárak majd
hogynem esélytelenek voltak a nagyobbak, különösen az amerikai cégek 
mellett, holott minőségben, újításokban hangszereik semmiképpen sem 
maradtak alul.9 Pontosan azt ismerte fel, amivel majd a következő évtized 
is szembesíti: hogy bizony a kíméletlen konkurrenciaharcot végül az ere
sebbik bírja tovább. 

Találmányát, nyilván azért is, hogy lehetőleg gyorsan és minél széle
sebben elterjedhessen, eladta. A szerződés értelmében a szabadalom vevő-

6 Beregszászy beszámol Liszt 1857. június 17. keltezésű leveléről, melyben a 
mester teljes elismeréssel ír a vásárolt hangszerről. Beregszászy L.: A magyar 
zongoraipar érdekében véd- és vádirat. Budapest, 1879,21-22. 

7 Szekeres-Farkas, Márta : u.o. 299. 
8 Beregszászy Lajos: Eszmék a zongora-hangfenék (Resonanzboden) alkatának 

megjavításához. Zenészeti lapok, 1862/n. 28. sz., 222. Részletesebben lásd 
még: Pap János: A hangszerakusztika alapjai. Budapest, 1994, 83. 

9 Beregszászy Lajos: Észleletek a párisi világtárlaton (a zongoraosztályra vonat
kozólag). Zenészeti Lapok, Pest, 1867. VII/35, 552-556. 
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je, Bösendorfer, ezentúl minden csellórezonánssal épített zongoráján fel 
kellett tüntesse a „System Beregszászy" jelet. 

Az 1873-as bécsi kiállításra Beregszászy a cselló-rezonáns teljes kifej
lesztésével nevezett be. A rezonátorlemezt egyes részeinek rögzítésével 
„hangolta", és a hagyományos húrrögzítésen is változtatott. A húrok vég
pontjait magasabban helyezte el a hídhoz képest, ennek segítségével meg
feszítette az egyébként sík rezonánst, ily módon vált az domborúvá. Minél 
feszesebbek a húrok, annál „csellótető-szerűbb", azaz domborúbb a rezo
náns. Az eredmény: megnövekedett hangerő, tartós, egyenletes, telt hang
zás. 

Beregszászy-zongora (valószínűleg 1873-ból), az MTA Zenetörté
neti Múzeumában található. Egy másik Beregszászy hangszert az 
egykori Augusz-házban, Szekszárdon őriztek. Augusz Antal báró 
1865-ben vásárolta a hangszert, barátja, Liszt látogatása alkal
mából. 

A sikeres szereplést viszont beárnyékolta egy kellemetlen incidens. 
Feltalálóként ugyanis nem Beregszászyt, hanem Ehrbart (jelentősebb bé
csi zongoragyáros) tüntették ki. Az történt ugyanis, hogy korábban Bereg
szászy elmesélte a domború rezonánsra vonatkozó gondolatát Ehrbarnak, 
aki állítólag még fogadott is vele 100 aranyban, miszerint az ötlet gyakor
latilag megvalósíthatatlan. Még jó, hogy szemtanúi is voltak az esemény-
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nek. Mert bizony Ehrbar nemcsak hogy az elvesztett fogadást nem fizette 
ki, hanem azzal állt elő, hogy az ötlet eredetileg az övé. A perre vitt ügy 
végül is kedvezően alakult, s ebben jelentős szerepet játszott az is, hogy 
Ludwig Bösendorfer nyíltan kiállt Beregszászy mellett. ° 

Bösendorfer neve ezek után enyhén szólva is felemásan csenghetett 
Beregszászy fülének. Szakmailag, emberileg ugyan végig töretlen maradt 
köztük a viszony, üzleti ellentéteik viszont egyre élesebbé váltak. Hiszen 
ekkortájt már a bécsi gyáros elárasztotta hangszereivel Magyarországot, s 
rövid idő leforgása alatt kíméletlenül kiszorította a magyar zongorákat 
nemcsak a koncerttermek pódiumairól, hanem a piacról is. A budapesti 
Iparkamara tagjaként úgyszintén érintett Beregszászy két írásában is azt 
boncolgatja, hogyanjutott iparága „úgyszólván végpusztulásra". Az 1850-
es évekig még viszonylag sok, 20-25 magyar zongorakészítő tevékenyke
dett. Összesen kb. 250-300 zongorát készítettek, s a hazai szükségletek 
felét ez a mennyiség ki is elégíthette. A 70-es évekre mindössze kettő ma
radt közülük versenyben, Beregszászy és a pozsonyi Schmidt Károly. Ket
tejük műhelyéből viszont együtt sem került ki 80 zongoránál több, pedig 
időközben a kereslet megháromszorozódott.11 Ráadásul, jó magyar szokás 
szerint, a vevők az ügyesen reklámozott külföldi terméket vették meg a 
magyar zongorák helyett. „Nálunk - tisztelet a kivételeknek - de majd
nem általában az történik - hogy ha - teszem fel - két egyenlő minőségű 
czikk között kell választani, s azok egyike külföldi, akkor különösen a va
gyonosabb magyar ember, bizonyosan a külföldit választja, mert már ő 
abban jobban bízik. így megy ez a kisebb dolgoknál, s igy a nagyoknál is; 
egy szóval, mi tettleg nem becsüljük meg magunkat, hanem csak szájjal... 
És ennek a rósz szokásnak terjesztésére magas kormányunk tagjai magok 
adják a példát, mellőzve saját iparukat, mint ezt bebizonyították, midőn 
pár év előtt a képezdék részére szükségelt 120 darab zongora megrendelé
séről volt szó, mert ezeket egytől egyig Bécsben készítették, de magyarul 
is rajtuk volt a czim, s ez elég a hazafiságnak és nemzetiségnek. Az azu
tán, hogy az egykori 25 zongora-készítőből csak kettő lett, és hogy elve
szett az országnak ugyanannyi adófizetője - az már nem jön számításba, 
mert hiszen a számítás ugy sem erős oldalunk, s ki gondolna a nemzetgaz-

Szekeres-Farkas, Márta 309. 
Összehasonlításképpen: 1864-ben, fennállásuknak 36. évfordulójára Bösen-
dorferék elkészítették az ötezredik hangszerüket, átlagosan tehát már eddig az 
időpontig is évi 140 zongora került ki gyárukból. Zenészeti Lapok, 1864/22, 
176. Lásd még: Szekeres-Farkas, Márta: Dokumente über Ludwig Bösendor-
fers Tätigkeit in Ungarn. Studia Musicologica/19,1977. 
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dasággal és iparral, mikor első dolog a hivatal-hajhászat, s a sógorság, ko
maság igényeinek kielégítése."12 

Még ennél is nagyobb veszélyt jelentett, ahogy azt Beregszászy is pon
tosan látta, a birodalmon belüli vámfal hiánya. „Általánosan tudva van, 
hogy ha egy ország saját iparát emelni törekszik, első sorban a külföldről 
behozott czikekkel való elárasztás ellen kell azt megvédeni a kormánynak 
és törvényhozásnak, még pedig a behozatali vám súlyával. Ipar tekinteté
ben kezdő államnak, mint a milyen mi vagyunk, nagyon veszedelmes do
log a szabad kereskedés elvét a maga egész kiterjedésében alkalmazni. 
Mutatja ezt épen a zongora-ipar hanyatlása, mert hogyan konkurráljon egy 
gyönge anyagi erővel rendelkező, magát az elismerés egy bizonyos fokára 
még fel nem küzdött iparos az olyan külföldivel, kinek őt környező ked
vező viszonyok hozzájárulásával módjában áll ipartelepét gyáriasan szer
vezni, jóval előnyösebb föltételek mellett mindent a forrásnál beszerezni, 
s így áruczikkét olcsóbban kiállítani. Nálunk nincsenek meg ezek a kedve
ző feltételek, s ha egy oldalról sem jő támogatás, úgy meg kell törni a leg
jobb akaratnak is."1 

Bösendorfer valóban hamar és minden nehézség nélkül érte el, hogy 
hangszerei népszerűek legyenek és elkeljenek a magyar piacon is. „Lisztet 
a kezdet kezdetén megnyerte. Hajlongott előtte, ahol csak megjelent, ...és 
megkoszorúzta azokat a zongorákat, amelyeken Liszt játszott." - írta Be
regszászy, hozzátéve: Liszt az Úr, és Bösendorfer az ő Prófétája.14 Külö
nösen fájdalmas lehetett ez már csak azért is, mivel Liszt 1871-től kezdő
dően minden télen több hónapot töltött Pesten, jelenléte az első pillanattól 
fogva pezsdítően hatott az itteni zenei életre, s jóindulattal karolt fel min
den magyar tehetséget, kezdeményezést. Ám az előrehaladottabb kora el
lenére is elképesztően aktív Lisztnek sem lehetett annyi segítő karja, hogy 
mindenkinek elegendő jusson belőle. 

Persze, tegyük gyorsan hozzá, különben is igazságtalanság lenne Liszt 
szemére vetni, hogy elfogadta Bösendorfer hódolatát. Viszont csakhamar 
feltűnt a magyar sajtónak is, és nemcsak Beregszászynak, hogy ahányszor 
nyilvánosan fellép a Mester (s jótékonysági célból Liszt még sokáig adott 
koncerteket, zenei matinékat), Bösendorfer is személyesen ott terem és 
minden alkalommal magával hoz Bécsből néhány pompás zongorát. Ami
kor pedig Liszt szólója következik, ő is talál magának gyorsan valami fon-

Beregszászy Lajos: A magyarországi zongora-gyáripar állapotáról. Budapest, 
1874, 7-9. 
Beregszászy L.: u.o., 6. 
Beregszászy L: A magyar zongoraipar érdekében véd- és vádirat. Budapest, 
1879,22-24. 
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tos rendezgetni valót a zongorái körül.15 Kétségtelenül hatásos reklámfo
gás, a közönség hamarosan Liszt nevét Bösendorfer zongorájával és sze
mélyével kapcsolta össze. Elkövetkezett a pillanat, amikor már csak Bö
sendorfer zongorán adott koncertekről lehetett olvasni Pesten és vidéken 
egyaránt. 

Lássunk közülük néhányat Liszt Pesten töltött téli hónapjainak idejé
ből:16 

1874-ben a Vigadó kistermében (a nagynak híresen rossz az akusztiká
ja) adott koncertet a Mester. Liszt felváltva hol az egyik, hol a másik Bö-
sendorfer-zongorán játszott. Ugyanebben az évben pozsonyi fellépésén a 
terem közepére állították a dobogót, s a két Bösendorfert. 

1876-ban jótékonysági koncertet rendeztek az árvízkárosult Budapest 
megsegítésére. A Vigadóban akkora tömeg gyűlt össze, hogy a nagyterem
ben kellett felállítani a dobogót a két Bösendorfer-zongora számára. (Liszt 
kiváló akusztikai érzékkel próbálta ellensúlyozni a terem hiányosságait a 
középre állított zongorákkal.17) A Mester egyébként 8278 forintot terem
tett elő a tíz ujjával ezen az estén a rászorultaknak, s hogy fogalmunk le
gyen az összeg nagyságáról, íme néhány adat: Liszt évi tiszteletdíja mint 
királyi tanácsos 4000 forint, egy Bösendorfer koncertzongora ára 800 fo
rint, egy Beregszászy zongora 407 forintba került, egy segédtanár fizetése 
a Zeneakadémián évi 600 forint volt... 

1877. március közepén ítéletidő tombolt az országban, a hófúvás aka
dályozta vonat húsz óra hosszat küszködött, amíg Bösendorfert és két 
zongoráját meghozta Budapestre, Liszt jótékonysági koncertjére, melyet 
az árvaházak és a szegények javára adott. 

1878. Az Angolkisasszonyok növendékeinek koncertjét hallgatta meg 
Liszt. A díszterem emelvényén álló, virágokkal és koszorúkkal ékes Bö-
sendorfer-zongorához, a közönség örömére, a Mester is odaült játszani. 

1879. március 12. Liszt elkísérte egykori tanítványát és jó barátját, a 
híres félkarú zongorista Zichy Gézát, annak kolozsvári koncertéje. (Zichy 
hangversenykörútjainak jövedelmét jótékony és kulturális célokra fordí
totta, akárcsak mestere. 1875-1918 között a Nemzeti Zenede elnökeként 
meghatározó szerepet játszott a zenei életben is). Itt értesültek a szegedi 

Zenészeti Lapok, 1873/Xm, 87. 
Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon. 1874-1886. Budapest, 1986. 
Szekeres-Farkas Márta 1869-től 1874-ig több mint tíz fontosabb magyaror
szági koncertet sorol fel, ahol Bösendorfer-zongora szerepelt. 
„Liszt volt az első zongoraművész, aki tudatosan úgy helyeztette el a koncert
zongorát, hogy a felnyitott tető a közönségre sugározza a diszkant hangokat". 
In: Pap János: A hangszerakusztika alapjai. Budapest, 1994, 70. 
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árvízkatasztrófáról. Liszt azonnal sürgönyt menesztett Pestre, felajánlva 
10 ujját a szegediek javára. Árvíz ide vagy oda, megérkezett Bösendorfer 
is és a zongorája. Zichy egyik ujja egyébként megsérült, a koncertet végül 
Liszt mentette meg. Másnap Bánffy Albertné estélyt adott Liszt tiszteleté
re. Még a Bösendorfert is átcipeltette magához abban a reményben, hogy 
Lisztnek lesz kedve zongorázni. Ám a Mester vacsora után inkább a kár
tyát választotta. Éjfél után aztán mégis átült a zongorához, s vagy egy órát 
játszott szabadon, mindenki elégedettségére. 

1880. január 15-én este érkezett Liszt Budapestre. Mivel még nem ké
szült el teljesen az új, Sugár úti lakás, egyelőre a Hungária szálló 31-33. 
számú szobáit fizette számára a magyar minisztérium. Másnap felkereste 
Bösendorfer Bécsből, zongorákkal. A szállodai lakásban Liszt megkezdte 
a tanítást a két Bösendorferen. 

1881. április elején Liszt elkísérte Pozsonyba Zichy Gézát. A vendége
ket az állomáson a város teljes vezetősége, valamint Bösendorfer várták. 
Zichynek beszakadt egy körme, a beugrást helyette Liszt természetesen el
vállalta. 

1884. november eleje. Tetétlenbe utazott Liszt Zichy Gézához. Zichy 
kúriájától száz lépésre kényelmes kis házat építtetett vendégének - a kis 
ház szalonjában pedig Bösendorfer-zongora várta a Mestert. 

(Liszt hangszerei közül egyébként két Bösendorfer található a pesti 
Liszt Múzeumban. Az egyik hangszer, mely az 1862-es londoni kiállítá
son érmet kapott, egy 2,45 m hosszú hangversenyzongora, angol mechani
kával. Ugyancsak itt, Liszt egykori lakásán látható a Mester komponáló 
asztala, kihúzható fiókjában a csak halk hangot adó billentyűsorral. Bö
sendorfer ajándéka.) 

Eközben Beregszászy készült a párizsi világkiállításra. Találmányainak 
legalább erkölcsi méltánylását szerette volna még elérni, ha már kiszorult 
piacról, pódiumról egyaránt. Jólesett volna Liszt elismerése is. 1875 
elején összejött végre egy koncert a Vigadóban. A Thern fivérek (akik 
négykezes és két zongorás hangversenyeikkel Európa szerte hírnevet sze
reztek) Beregszászy csellófenekű zongoráin Beethoven-, Chopin-átirato
kat, majd Liszt Esz-dúr zongoraversenyét játszották el. Liszt eljött, meg
hallgatta. 

November közepén megindult a tanítás Liszt Ferenc elnöklete alatt a 
frissen alapított Zeneakadémián (még nem a Sugár úti önálló épületben, 
hanem a Hal tér 4. szám alatt). Áz oktatás anyagi és tárgyi feltételei igen 
nyomorúságosan alakultak. De három Beregszászy-zongora megvételére 
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engedélyt adott a miniszter 1220 forintért. Nyilván kikérték a döntés 
előtt Liszt véleményét is. Liszt elment Beregszászy műhelyébe, a Kígyó 
utca 5-be is, Erkel Ferenc, Thern Károly, Ábrányi Emil társaságában, 
hogy kipróbálja a párizsi világkiállításra küldendő új típusú hangszert. 
1878 márciusában, közvetlenül a világkiállítás előtt, egy ilyen látogatás 
bizony felért egy ajánlólevéllel. Beregszászy az utolsó pillanatban mégis 
vissza akart lépni. Kiderült, hogy osztrák részről Eduard Hanslick zene
kritikus és zenetörténész lesz a zsűri tagja, az, aki annak idején, az 1873-
as kiállításon Beregszászy találmányát másnak ítélte oda. Beregszászy 
megindokolta miért kíván távol maradni, a magas Minisztérium viszont 
intézkedni kezdett, Trefort megbízta Lisztet magyar részről a zsűritagság
gal. Ezek után Beregszászynak nem volt más lehetősége - ahogy ő fogal
mazta, már csak patriotizmusból sem -, mint részt venni a rossz előjelek
kel induló kiállításon. Ott aztán amitől tartott, bekövetkezett. Liszt jött, 
óriási feltűnés közepette végigjárta a kiállítást, a zsűrizés idején viszont 
már nyoma veszett, Erfurtba sietett a Zenei Fesztiválra. Eduard Hanslick 
pedig „helyettesítette" őt a zsűriben. Liszt megpróbált a ráerőszakolt sze
rencsétlen szerep alól diplomatikusan kibújni. Beregszászy viszont joggal 
érezhette úgy, hogy magára maradt: „hors concours"-t jelentett be hang
szereire, a következő évben pedig bezárta a gyárát. Visszavonult nemcsak 
a zongorakészítéstől, hanem a nyilvánosságtól is. Átadja a helyét, jöjjön 
egy következő nemzedék, mely megveti a lábát a magyar ipar e területén 
és továbbfejleszti azt - írta utolsó írásában, pár hónappal döntése után.19 

Kire gondolhatott ő? Tanítványai közül talán a szorgalmas, tehetséges 
és ambíciókkal teli Lédeczy Sándorra. 1864-1868 között tanult Beregszá-
szynál zongorakészítést, aztán vándorlási engedélyt kért, hogy bejárhassa 
a fontosabb külföldi zongoragyártókat. Lipcse és London után öt éven át a 
párizsi Pierre Érard gyárában tanult. Innen tért aztán haza 1876-ban, hogy 
Pesten, a Hatvani utcában műhelyt nyisson. Az indulást megkönnyítette 
Beregszászy tragikusnak is nevezhető visszalépése. 1879-ben Lédeczyt 
bízta meg a Zeneakadémia az időközben növendékkezek által lenyúzott 
három Beregszászy-hangszer javításával, hangolásával, rendbe hozatalá
val. Ez az az év, amikor a Zeneakadémia átköltözött a tevékenységéhez is 
méltóbb körülmények közé, a Sugár úti épületbe (ma Andrássy út). Ebből 
az alkalomból a kultuszminiszter engedélyt adott néhány új hangszer vá
sárlására is, illetve amíg az új hangszerek el nem készülnek, szükség sze
rint 2-4 zongora bérlésére. Három hangszer bérlésével kapcsolatban a Ze-

Gulyásné Somogyi Klára: Ábrányi Kornél a Zeneakadémián. Fejezetek a Ze
neakadémia történtéből. 1992. 8. 
Szekeres-Farkas, Márta: u.o., 313. 
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neakadémia Lédeczy Sándorral kötött szerződést. A zongorák vásárlásáról 
fennmaradt Erkel Ferenc (igazgató) részletesebb levele. El kellett dönteni 
ugyanis, hogy hazait vagy külföldit vegyenek. Erkel Lédeczy-zongorára 
gondolt. Több heti lelkiismeretes vizsgálódás következett, a döntés végül 
a tanári kar és a tanítványok jelenlétében az önképzőköri matinén született 
meg, ahol Liszt és Erkel próbajátéka után Lédeczy Sándor mellett határoz
tak. Megvették a székesfehérvári kiállításon éppen első díjjal kitüntetett 
két zongorájából az egyiket, egy hangversenyzongorát.20 A Zeneakadé
miának leszállított Lédeczy-féle „iskola- és versenyzongorákkal" egyéb
ként Liszt és Erkel Ferenc messzemenően elégedettek voltak, „kiállja a 
versenyt a külföld nagyszerű czégeivel is" - írta róla Erkel. A debreceni 
kiállításon (1881) és az Országos Általános Kiállításon (1885) is díjat 
nyert zongorakészítő mester műhelyét gyárrá kívánta fejleszteni, ennek ér
dekében veszélyes akcióba lépett: 10 000 forint állami hitelt vett fel, 
aminek viszont a következő évben alig bírta kifizetni a törlesztését, ké
sőbb pedig már sehogy sem. Hét nyomasztó esztendő adatik még meg Lé-
deczynek, elsősorban kétségbeesett küzdelemre a halmozódó adóssággal 
és a piacot uraló kíméletlen konkurrenciával. Kiváló hangszereivel még 
díjat nyert a Milleniumi kiállításon (1896), három évvel később kiúttalan 
helyzetbe került özvegye az adósság elengedését kérte. 

Jóval szerencsésebben alakult az 1870-es években egy harmadik ma
gyar hangszerkészítő, Schunda Venczel József élete. A bátyja cégét vette 
át 1871-ben, ahol előzőleg öt éven át tanoncoskodott. Indulásnak már ez 
sem rossz. De volt még egy előnye: az ő hangszereinek nem lehettek az 
osztrák zongorák konkurrensei, Schunda húros-hangszerei ugyanis zongo
rák is voltak, meg nem is. Az sem mellékes, hogy a pedálos koncert-cim
balom feltalálóját a legalkalmasabb pillanatban hozta össze a jó sors Liszt 
Ferenccel. Az idős Mester ugyanis ekkor már nem általánosan a cigányze
néért, hanem kifejezetten a cigány cimbalmosokért, egyáltalán a cimbalo
mért lelkesedett. (Kései zongoraműveinek ütős jellegű hangzásait köztu
dottan a cimbalmok inspirálták.) A Pesten töltött téli hónapjai alatt sok
szor vitte külföldi vendégeit cigányzenekarok játékát hallgatni, de még 
véletlenül sem a prímásra, hanem a cimbalmosra terelte figyelmüket.2 

Krúdy tollára való jelenet lehetett, amikor a Filharmonikusok vendég szólis-

A másikat egy parádi lakatos vette meg a lányának. A legutolsó tulajdonos az
tán 1970-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta a hangszert, 
melyen tudomása szerint Liszt is játszott egykor. 
Gulyásné Somogyi Klára: u.o., 16. 
Legányi Dezső: u.o., 159. 
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táját, Friedrick Grützmacher gordonkaművészt Ábrányival átvitték a Hun
gáriába, egy távolabbi helységbe költöztették az ott játszó cigányzenekar 
cimbalmosát cimbalmostul, aki ezek után csak nekik játszott egész este. 

Liszt Ferenc 1874-ben, nem sokkal a Thern fivérek Beregszászy-zon-
gorákon adott hangversenye előtt ismerkedett meg Schunda hangszergyá
rossal, aki szerette volna a Mester véleményét hallani a cimbalommal 
kapcsolatos újításairól. Liszt többedmagával látogatott el hozzá; elkísérte 
kéziratmásolója, az egyébként gordonkaművész és zeneszerző Állaga 
Géza, Erkel Ferenc és fiai, Ábrányi Kornél zeneszerző, Huber Károly he
gedűművész, valamint Richter János karmester, akiknek társaságában 
Liszt meghallgatta kedvenc cigány cimbalmosait, a Pintér fivéreket (a 
Hungária étterem zenekarából). A jeles zenészek az új hangszeren hol 
szólót, hol pedig duót mutattak be. 

Liszt, aki addig is rajongott a cimbalomért, ezen az estén Schunda em
lékezete szerint a következő szavakkal fordult hozzá: „Ön a czimbalom-
mal szemben azt az epochalis érdemet vivta ki, mint Erard a hárfával. 
Mind a ketten két ősi hangszert ragadtak ki az ezredéves pongyolaságból 
és megadták nekik a szalon-, hangverseny- és zenekari képességet. A ma
gyar nemzet és a magyar zeneirodalom örök hálára van ön iránt kötelezve; 
üdvözlöm önt a magyar zeneművészet nevében."23 

A Schunda-cimbalom bemutatkozása (1874) 

Schunda Venczel József: A cimbalom, Budapest, 1884,23. 
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Schunda találmányának lényege a pedálos hangtompító-rendszer, amit 
a hangszer megnövelt hangterjedelme tett szükségessé, mert, ahogy 
Schunda fogalmazta: „a czimbalom hangjainak egymásba zúgását meg 
kellett fékezni".24 Természetesen a hangszert magát is nagyobbra építette, 
külsejét is csinosabbra alakította. 

A szélesebb közönség 1875. április 12-én, a Nemzeti Színház színpa
dán találkozott a közben tovább javított cimbalommal.25 „Speciális nem
zeti hangszerünk"26, valamint Pintér Pál és György játéka ezúttal is osztat
lan sikert aratott. — 

A Fővárosi Lapok április 14-én a kö
vetkezőképpen számolt be az esemény
ről: „A Nemzeti Színházban alkalmunk 
volt Schunda V. József úr pedál-cim
balmát megismerni. Sajátlag hangsze
rek bemutatása legfölebb is hangver
seny-teremben és nem a színpadra való, 
de a tökélyesített czimbalom kedveért a 
nemzeti színház is bátran tehetett kivé
telt. Tehetett pedig főleg azért, mert a 
magyar népzene egy oly speciális hang
szeréről van szó, melynek általános ze
nei érvényesítése egyedül hazánkból in
dulhat ki... A cimbalom a zenetudo
mány világába eddigelé nincs fölvéve. 
A francia és német zenetudósok művei 
elsorolnak minden legkisebb primitív 
hangszert, csak erről nem tudnak sem
mit. Ide jött idegenek megbámulták 
ugyan a magyar népzene e különös 
hangszerét, egy két tourista útirajzok
ban is dicsérte zengő-pengő hangját, sőt 
Erkel Ferenc nagy hatással alkalmazta 
a „Bánk-Bán" egyik legköltőibb jelenetében; de a világ elé mindez nem 
hatott ki a cimbalom érvényesülésére. Oly szabálytalan hangszer is volt 

Schunda Venczel József 
munkájának címlapja 

24 Schunda Venczel József: u.o., 22. 
25 Néhány hang tompa zengését Schunda a bal oldali tőke 7. és 9. húr-karjának 

kissé hátrébb helyezésével, valamint egy rövid, tolható támasztó-sodrony al
kalmazásával hozta rendbe. A hangfenék (rezonáns) belső gerendázatán is 
igazított, ezzel az eddiginél egyenletesebb hangszínt ért el. 

26 Schunda Venczel József: A cimbalom múltja, jelene és jövője, Budapest, 1884,6. 
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az, mellyel csak a magyar népzenész foglalkozott." Tíz évre volt Schun-
dának és cimbalmának mindössze szüksége ahhoz, hogy ez a helyzet ala
posan megváltozzon. A gyárából kikerült hangszerek száma ekkorra már 
meghaladta az ezret (1906-ig pedig 10 ezer cimbalmot készít majd el!), 
ebből közel 150-et külföldre vittek: Ausztrián, Anglián, Franciaországon 
és Németországon kívül még Egyiptomba és Amerikába is jutott belőlük 
néhány. 

A tízesztendős jubileum hangversennyel és a kor szokásának megfele
lően lakomával egybekötött megünneplésére 1884. március 14-én, a Viga
dó éttermében került sor. Az ünnepély legbecsesebb vendége hihetőleg 
Liszt Ferenc lehetett, annál is inkább, hiszen éppen tíz évvel ezelőtt láto
gatott el Schunda gyárába, hogy véleményt mondjon az első pedálos cim
balomról. Az agg Mester, aki rosszabbodó fizikai és lelki állapotát kivéte
les önuralommal igyekezett elrejteni a külvilág elől, ekkor már nagyon 
megválogatta a meghívásokat. A cimbalom sorsát viszont szívügyének te
kintette, s azt is tudta, Schunda számára milyen fontos és megtisztelő az ő 
jelenléte. Egy fennmaradt apró levélkéje szerint még az ünnepi hangver
seny közönségének toborozásában is kivette a részét: „Igen tisztelt Schun
da Ur! Legyen szives az Ön érdekes czimbalom előadásához még néhány 
meghívót nekem elküldeni. Tisztelettel Liszt"27 

Az ezredik cimbalom, egy nagy gonddal előállított, mindenféle további 
újításokkal ellátott hangszer, általános elismerést aratott. 

Az 1000. pedál-cimbalmot az MTA Zenetörténeti Múzeumában őrzik 

Schunda Venczel József: A cimbalom története, Budapest, 1907, 43. 
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Az ünnepi hangverseny rendezője, Állaga Géza, az első pillanattól fog
va nagyon sokat tett a Schunda-féle pedálos cimbalom népszerűsítéséért. 
Egy sor kompozíciója, valamint átirata forgott már ekkor közkézen, és 
igen csak kapós lehetett az „öntanításra is berendezett" Cimbalom-iskolá
ja is, melynek átdolgozott és bővített harmadik kiadása éppen ezidőtájt je
lent meg. 8 Egyre gyarapodó tanítványi körével már 1882-ben önálló cim
balom-koncertekre vállalkozott, Liszttel pedig komolyan fontolgatták, 
hogy a Nemzeti Zenedében a számos hangszer mellett cimbalom tansza
kot is kellene nyitni. Az ügy érdekében Liszt nem sokkal később határo
zott lépéseket tett. Kívánságára 1885. március 15-én, vasárnap délelőtt a 
Zeneakadémia egyik termében koncertezhettek Aliaga tanítványai. Liszt
től a Magyarok istenét, Állaga átiratában a 18. rapszódiát, Állaga etűdjeit 
és népdalfeldolgozásait játszották a mintegy harminc fős, jórészt befolyá
sosabb zenei szakemberből álló hallgatóság előtt. A maga nemében szo
katlan koncert a Mesternek és a jelenlevőknek is tetszett; a cimbalom be
bizonyíthatta, hogy a Zeneakadémia falai között is állja a versenyt előke
lőbb hangszer-rokonaival. Ezek után Liszt levélben sürgette meg a cimba
lom tanszak felállítását, vezetésére pedig Állagát javasolta.29 1886. már
cius elején, mielőtt elutazott volna Budapestről (ahová immár többé nem 
adatott számára visszatérés), még elküldött egy kis levelet Schunda Ven-
czel Józsefnek, amit az minden kiállítási díjnál értékesebbként őrzött meg. 
Liszt biztos érzékkel tudta ezúttal, hogy a fiatal magyar hangszerépítő az ő 
buzdító szavaiból erőt meríthet a további munkához:30 „Schunda V. Jó
zsefúrnak. Őszinte elismerésem jeléül, az általa feltalált és tökéletesbitett 

Aliaga Géza: Cimbalom-iskola Budapest, 1874., 1876, 1884. Schunda a kö
vetkezőket írja „A cimbalom története" című könyvében: a harmadik kiadást 
Állaga „...hazánk nagy fiának, Liszt Ferencznek ajánlotta, ki e hangszer és an
nak tökéletesítője iránt egész életében kiváló elismeréssel és érdeklődéssel vi
seltetett, s minden alkalmat megragadott, hogy annak jelentőségét és jogosult
ságát - főleg magyar szempontból - érvényesítse." (51. o.) Aliaga további 
tankönyvei: Legújabb cimbalom tankönyv. Előkészítő cimbalom iskola 
(1893); Cimbalom-iskola három részben. Előkészítő első rész (1898), I. rész 
(1902); Cimbalom-iskola négy részben: I. rész (1904); teljes kiadás függelé
kekkel és pótfüzetekkel (1910). 1890-1905 között a Cimbalom a Családi 
Körben c. folyóirat szerkesztője. 
Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon. 1874-1886. Budapest, 1986, 
227. Cimbalom tanszék egyébként 1890 óta működik Budapesten, eltelt azért 
néhány esztendő, mire Liszt óhaja megvalósult. Viszont a tanszék első veze
tője a Nemzeti Zenedében valóban Állaga Géza lett. 
Schunda 1888-96 között a tárogató szerkezetét is „megreformálta" - és hang
szereivel a Millenáris kiállítás nagy állami aranyérmét nyerte el. 
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pedal-czimbalmokért, melyek általános elterjedést érdemelnek. Budapes 
ten, 1886. márczius hó. Liszt Ferencz."31 

Liszt levele 
Sekunda Venczel 

Józsefhez 

Schunda Venczel József hosszú és eredményteljes élete végén joggal 
érezte sikeresnek magát. Új iparágat teremtett, olyan hangszereket hívott 
életre, amelyeket a Liszt jóvoltából is felpezsdült magyar zenei élet saját
jaiként fogadhatott el. Konkurrencia-rémálmok sem gyötörték, az a tény 
pedig, hogy 1898-ra már több mint 40 hangszerkészítő gyártott ún. Schun-
da-rendszerű cimbalmot, még életében elégtételt nyújthatott cserébe a ne
hezebb időszakokért is. 

31 Schunda Venczel József: A cimbalom története. Budapest, 1907, 50. 
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