
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem 

Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) 
 

Zsigmond Zoltán 
 

A zongora forradalma a 
XIX. század elején  

 
c. doktori értekezés tézisei 

 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest 



A XIX. század első felében addig nem látott mértékben 
fejlődött és terjedt el a zongora. A zongorázás a feltörekvő polgárság 
divatos és előkelő tevékenysége lett. A sorra alakuló zongoragyárak 
tömegesen állították elő az egyre tökéletesedő hangszereiket. A 
bővülő lehetőségeik miatt a zeneszerzők egyre nagyobb és 
változatosabb szerepet bízhattak rájuk. Kialakult egy új 
zongoratechnika, létrejött egy sajátos hangszeres nyelv, ami csak a 
zongorához kötődött. Ennek a folyamatnak szerteágazó előzményei 
és feltételei voltak a társadalmi változásokban, az ipari fejlődésben, a 
művészet és a művészek szerepének átalakulásában. Ahhoz, hogy 
világossá válhasson, hogy konkrétan mi egy újítás, látnunk kell, 
hogy milyen hangszeres és vokális tradíciók élnek a vizsgált 
korszakban. A zongora fejlődésének egyik legfontosabb célja az 
éneklő játékra való képesség megszerzése volt. A hangképzés módja 
miatt ugyan nem sorolható az igazi dallamhangszerek sorába, mégis 
az énekhang kifejezőkészségének megközelítése a technikai 
fejlesztéseknek és az előadásmód változásainak egyaránt a 
középpontjában állt. A hangszeres tradíció kezdetei ugyan távolra 
nyúlnak, de Bach és Scarlatti műveitől kezdve a billentyűs művek 
már szervesen, sokszor közvetlenül épültek be a romantika korának 
művészetébe. A XVIII. század végének zeneszerző óriásai egyben 
kreatív zongoravirtuózok is voltak, ezért műveik, főleg Beethovenéi, 
már sokszor túlmutattak az adott hangszer határain. Paganini eredeti 
technikája és sikerei óriási lökést adtak őt követő generációnak, hogy 
érdemes megteremteniük új virtuozitásukat. Schumann, Chopin és 
Liszt ezzel a háttérrel hozta létre a maga hangszeres világát. Az új 
ötleteiket az etűdökben, ujjgyakorlatokban (Liszt), illetve a 
virtuozitásról alkotott elképzelésüket leginkább demonstráló 
reprezentatív koncertdarabjaikban valósították meg. Azt, hogy 
valójában mik ezek a technikai elemek, honnan eredhetnek, hogyan 
épülnek fel, milyen utakon hatottak egymásra az alkotók, mennyiben 
hasonlít, illetve miben tért el egymástól hangszerkezelési stílusuk – 
ez a vizsgálódásom fő iránya. Gyakorló zongoristaként és tanárként 
szűkös, és általában csupán jellemző példákat megemlítő 
általánosságokra szorítkozó megállapításokkal találkozom ebben a 
kérdéskörben. Ezért szokottnál némileg részletesebben – de még 
mindig sajnos a teljesség igénye nélkül – igyekeztem összefoglalni e 
témát, esetenként saját gyakorlati tapasztalataim felhasználásával is. 
Kiemelten fontos, szemléltető erejű művek e szempontból: 



Beethoven szonátái, Czerny etűdjei, a Paganini caprice-ok, 
Schumann Paganini etűdjei, a Szimfonikus etűdök, a Toccata, 
Chopin etűdjei, Liszt ujjgyakorlatai, Paganini etűdjei, a 
Transzcendens etűdök, a koncertetűdök, és preimpresszionisztikus 
művei (Villa d’Este szökőkútjai, Zarándokévek I. stb.). Ez volt az a 
korszak, amikor egy-egy friss mű nemcsak új szellemben, hanem a 
szabadalmak révén gyakran egy újabb, már továbbfejlesztett 
zongorán szólalhatott meg. A század közepétől ezeknek a  
változásoknak a lendülete némileg alábbhagyott, a hangszer és 
művészete kiforrott lett, egy korszak, egy hosszú folyamat véget ért.  
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