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I.
A JAVASLATTEVŐK ADATAI
1. A javaslatot benyújtók (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Dr. Szegő Andrea
Cseke László
Liber Endre
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dr. Szegő Andrea
Levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 14. mfsz. 5.
Telefonszám: 20-448 6258
E-mail cím: eurasiaconcept@gmail.com
Név: Cseke László
Levelezési cím: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 22.
Telefonszám: 20-925 3444
E-mail cím: operazongoraterem@gmail.com
Név: Liber Endre
Levelezési cím: 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. I./3
Telefonszám: 20-932 5531
E-mail cím: endre@hangveto.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: MAGYAR CIMBALOM
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
ok
x kulturális örökség

3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Értéktár, Magyar Értéktár
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
a) A magyar cimbalom bemutatása
A cimbalom magyar alkotó műve, különleges, egyedi, jellegzetes hangszer, minőségével a
magyarság csúcsteljesítménye, melyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság kiváló
nemzeti hangszereként (kiemelt értékként) tartanak számon, amelyről a magyar zenészek
ismertek a világban. A világon egyedülálló és méltán híres magyar cigányzenészek,
cigányzenekarok nélkülözhetetlen hangszere, mely hozzájárul a zenészek sikeréhez és
nemzetközi elismertségéhez. A világban bárhol megjelenik a cimbalom, mindenki tudja, hogy
ez egy magyar hangszer.
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A magyar cimbalom trapéz alakú, négy lábon álló, pedállal ellátott húros hangszer. A
trapézalak hosszú oldala típustól függően kb. 150 centiméter, rövidebb oldala 100 centiméter
hosszú, a test átmérője 80 centiméter, súlya 95 kg. Az alaplapja fenyődeszkákból készül, és
erre van ráépítve egy olyan fa ill. fémszerkezet, amely képes ellenállni a húrozat 12 tonnányi
összehúzó erejének. A játékos cimbalomverőkkel szólaltatja meg a hangszert. Hangterjedelme
négy és fél oktáv, C basszus hangtól a három vonalas A-ig terjed. Az ilyen módon készített
cimbalom hangereje, hangminősége és hangterjedelme képessé teszi arra, hogy
koncertpódiumokon szólóhangszerként szerepeljen. Ha kísérőhangszer, akkor bármelyik más
hangszer egyenrangú partnere. Természetesen hosszú utat járt be, míg eljutott erre a szintre.

A/4 –es koncertcimbalom zárható fedővel

A/4-es koncertcimbalom faragott rámával
b) A cimbalom története rövid összefoglalásban
A cimbalom ősi hangszer, feltehetően Asszíriából származik, ázsiai eredete azonban
bizonyos. Első ábrázolása feltehetőleg az i.e. IX. századból való. Az arab hangszerek közül
két olyan ma is létező ősi hangszer van, amelyeket a cimbalom elődjének lehet tekinteni a
qanun és a szantur.
A hangszer Európába a népvándorlások során jutott el. A XVI. században már sokfelé feltűnt
a cimbalom.
Egységes hangolási, húrozási mód még nem létezett, különböző
nyelvterületeken másképp nevezték. Az angol nyelvben hammer dulcimernek, a németek
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hackbrettnek, a franciák tympanonnak, olasz spanyol nyelvterületen salterionak, KözépEurópában cimbalomnak, cimbalkának hívták. Használták az egyházi zenében kísérő
hangszerként, vagy a főúri udvarokban szórakoztató zenéhez. Ezek a kezdetleges hangszerek
a mainál jóval kisebb méretűek voltak, alakjuk is sokféle lehetett, háromszög, trapéz,
négyszög formában láthatóak a korabeli ábrázolásokon. Asztalra, vagy térdre tették, nyakba
akasztották, pengetve vagy kezdetleges verőkkel szólaltatták meg.
Magyarországon, a cimbalom szó első leírása 1533-ból való, Komjáti Benedek bibliafordító
jegyezte le. Valószínűleg a vándorló cigányzenészek terjesztették el a hangszert hazánkban.
Az 1800-as években a cimbalom egyre népszerűbbé vált, megnőttek a vele szemben
támasztott igények is, mivel szűk volt a hangterjedelem, és nem lehetett tompítani,
összezúgtak a harmóniák, a játékos a kezével halkította el a húrozatot. Fejlesztésre szorult.
c) Schunda és Bohák dinasztiák – a nagy ősök
A cimbalmon az első komolyabb fejlesztések Schunda József nevéhez fűződnek. A hangszer
ismeretében Mosonyi Mihály zeneszerző rábeszélte Erkelt, hogy nemzeti operánk, a Bánk bán
egyik legmeghatározóbb jelenetében szólaltassa meg a cimbalmot. Az első előadásokon Erkel
fia, Sándor játszott a hangszeren.
Schunda Vencel József tovább tökéletesítette a cimbalmot; négy lábra állította,
hangterjedelmét kibővítette, pedállal, valamint hangfogóval látta el. A külső megjelenését is
teljesen átalakította az igényesen díszített rámával és kerettel. Megszületett a pedálos
cimbalom.

Felújított Schunda cimbalom
A korszak vezető művészei - Liszt, Erkel, Allaga Géza, Mosonyi Mihály óriási örömmel
üdvözölték az új hangszert, szép jövőt jósoltak neki. Liszt ezt írta levelében Schunda Vencel
Józsefnek: „Ősi hangszert ragadtak ki az évezredes pongyolaságból, és megadták neki a
szalon, hangverseny, és zenekari képességet. A magyar nemzet és a magyar zeneirodalom
örök hálára van Ön iránt kötelezve. Üdvözlöm Önt a magyar zeneművészet nevében.” Liszt
Ferenc a Zeneakadémián mutatta be az újonnan kifejlesztett hangszert. Erkel, Mosonyi,
Goldmark kibővítették a cimbalom repertoárt, Allaga Géza cimbalomműveket jegyzett le,
cimbalomiskolákat látott el oktatási anyagokkal.
A magyar cimbalom Európa királyi udvaraiba is elkerült. Sikerét elterjedése bizonyítja: 1884ben az ezredik cimbalmot gyártották le. 1891-re háromezredik, a millenniumi ünnepségre a
hétezredik, 1906-ban már a tízezredik darabolt készítette el a Schunda cimbalom
manufaktúra. Az erre az alkalomra szervezett ünnepségen Ferenc József is megjelent. Ekkor
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már a cimbalom Európa összes országában megtalálható volt, de eljutott hazánkból
Amerikába, Ausztráliába, Egyiptomba is.
A cimbalmot az 1920-as évek tájékán a zongora kezdte teljesen kiszorítani a zenei életből; a
Bohák dinasztia a hangszer további tökéletesítésével igyekezett e folyamatot megállítani.
Technikai újításaik eredményei közül a legfontosabbak: a cimbalom hangját a zongora
hangzásához közelítették, hangerejét növelték, hangterjedelmét tovább bővítették, hangzása
szebb lett. Felújították a pedálszerkezetet is. A ma használatos cimbalmok a Bohák
cimbalomhoz hasonló konstrukció alapján készülnek.
A második világháború után a jazz zene előtörése és a zongora elterjedése a cimbalmot
háttérbe szorította. Úttörő géniuszai, Schunda Vencel József 1923-ban, Bohák Lajos 1952-ben
meghaltak.
d) Cimbalom 1945 utáni nehézségei és napjaink kihívásai
1945 utáni történelem a cimbalom sorsára is rányomta bélyegét. E tradíció továbbvivőinek
számos nehézséggel kellett megküzdenie. A Bohák dinasztia következő generációja, ifjabb
Bohák Lajos vitte tovább a hagyományt, tőle Frei Gábor, később Jancsó István őrizte a
hangszerkészítés titkát, néhány újítással tökéletesítve a felső hangfogó rendszert. Arra is igény
mutatkozott, hogy a könnyebb szállítás érdekében kisebb súlyú cimbalmok is készüljenek.

Jancsó István által tervezett és készített kiscimbalom
Jancsó István tanítványai keze munkájaként kerülnek ki a legjobb minőségű cimbalmok
hazánkból a világ minden tája felé, és ők gyártják a cimbalmokat hazai rangos zenei
intézményeinkbe.
5. Indoklás a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvétel mellett
Indoklásunk a) pontjában a cimbalom magyar kultúrában betöltött kiemelt helyére utalunk.
Majd a b) pontban vázoljuk azokat a jövőbeni perspektívákat, melyek a Hungarikumként
történő hivatalos elismeréssel a magyar cimbalom előtt feltárulnak, így e hangszer
jelentősen hozzájárulhat a magyar kultúra erőteljesebb megjelenéséhez a kulturális
világtérben.
a) A cimbalom a világban, mint a magyar kultúra fontos eleme terjedt el. Ezt a világszerte
elterjedt hangszert Magyarországon fejlesztették ki, a XIX. század második felében. Aki
komolyabb szinten foglalkozik a cimbalomzenével, tudja, hogy azóta is Magyarországon
készülnek a legjobb cimbalmok. A cimbalom és a magyar kultúra szerves kapcsolatát
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bizonyítja az is, hogy magyar zeneszerzők építették be e hangszert a klasszikus zenébe, így
zenei óriásaink, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc Kodály Zoltán, Bartók Béla, Weiner Leó. A
kortárs magyar zenében is helyet talált a cimbalom: Kurtág György, Balassa Sándor,
Szokolay Sándor szintén felfedezte e hangszer nagy lehetőségét. Rácz Aladár szerepe
elvitathatatlan abban, hogy a magyar cimbalom a nemzetközi zenei életben is elterjedt. Az
1886-ban, Jászapátiban született zenei őstehetségünk, az „örök csavargó” cimbalomjátékát
a világ egymástól távoli pontjain hallotta meg Igor Sztravinszkij és Saint Saens; a zenei
élmény hatására születtek meg cimbalmos darabjaik. Ezzel a külföldi kortárs zene felé is
utat tört magának a magyar cimbalom. A cimbalom repertoár azóta is gazdagodik hazai és
külföldi kortárs zeneszerzők műveivel. Korunk cimbalomművészei a magyar kultúra
fontos követei: külföldi koncertfellépéseik, mesterkurzusaik során egyre többen ismerik
meg a világban a magyarok kiemelkedő kulturális értékét, a pedálos koncertcimbalmot,
itthon azt szolgálják, hogy a cimbalom a magyarok élő kulturális hagyománya maradjon,
és új színekkel gazdagodjon e kulturális örökségünk. A cimbalom hangszer a magyar
népzenében, de a magyar nóta játszásában is jelen van. A cimbalom néprajzi jelentőségére
Lajta László Vas megyei gyűjtései, Pávai István Felső-Maros vidéki népzenéről és az
erdélyi hangszer-együttesekről írt népzenei tanulmányai hívják fel a figyelmet. Az, hogy a
cimbalom a magyar költészetben is megjelenik, ékes bizonyítéka annak, hogy a cimbalom
milyen mélyen gyökerezik a magyar kultúrában. Csak a legismertebb költeményeket
említve: Petőfi Sándortól A helység kalapácsa, Dínomdánom, Falu végén kurta kocsma,
Arany Jánostól a Válasz Petőfinek, A lacikonyha vásári képe, továbbá Ady Endrétől a
Zeng-zeng a jég – cimbalom.
b) Érveink a hangszer jövőbeni perspektíváihoz kapcsolódóan: a magyar cimbalom
nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy erősítsük a magyar kultúra jelenlétét a kulturális
világtérben. Szükséges lenne, hogy még több cimbalmos mű keletkezzen hazai és külföldi
zeneszerzőktől egyaránt. Vagyis az előadóművészek mellett a zeneszerzői oldalra is figyelni
kell a magyar cimbalomban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében. Magyarország
hirdethetne Nemzetközi Cimbalom Zeneszerző Versenyt, az eredményhirdető koncert
helyszíne lehetne Szolnok város, ahol a helyi, majd a megyei értéktárba bekerült a magyar
cimbalom. E cimbalmos művek komponálására felhívó nemzetközi zeneszerzői verseny újabb
lehetőségeket adhat nemcsak a magyar cimbalomnak, de a magyar kultúra markánsabb
nemzetközi megjelenésének. E folyamatot nagymértékben segítheti, ha a magyar cimbalom
bekerül a Hungarikumok Gyűjteményébe.
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
1860- Zenészeti lapok (közlöny a zeneművészet összes ágai köréből) – Mosonyi Mihály: Egy
szó a cimbalom érdekében
1860- Zenészeti lapok – Az elzárt pacsirta dalaiból , vers – A cimbalom
1861.01.02. - Zenészeti lapok – Újdonságok – „Erkel a „Bánk bán” dalművében legelőször
fogja használni a zenekarban a cimbalmot.”
1861. 03.21. – Zenészeti Lapok – Mosonyi Mihály: „Bánk-Bán. Eredeti magyar opera 3
felvonásban, írta Egressy Benjamin, zenéjét szerzé Erkel Ferenc.
1864. 08. 18. – Zenészeti Lapok – Kubinyi Lajos: Levelezés
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1874. 11. 08. – Zenészeti Lapok – Ábrányi Kornél: Első magyar elméleti s gyakorlati
cimbalom-iskola. Szerkeszté s kiadta: Schunda V. J.
1874. 12. 17. – Zenészeti Lapok – Schunda V. J. magyar kir. udv. hangszergyáros, ajánlja az
általa feltalált szabadalmazott cimbalmokat – hirdetés
1875. 06.27. – Zenészeti Lapok – Szabadi Frank Ignác: A cimbalomról
1888-90. – Bolgárszeghy Lajos: Magyar cimbalom újabb és régibb kedvelt magyar népdalok
gyűjteménye 2. kötet, Brassó Zeidner H.1.
1895. 06. 20. – Magyar Hírlap- Gárdonyi Géza: A cimbalom meg a magyar nóta
1897- A Pallas Nagylexikon – Cimbalom
1898 – Koczányi Béla: Zeneirodalom válogatott termékeinek betűrendes jegyzéke – A
magyar cimbalom – Kassa, 1898.
1901-1910 - Allaga Géza: Legújabb cimbalom tankönyv - Budapest, Kunosy Vilmos és fia
kőnyom.
1905 – Erdélyi Dezső: A cimbalmozók kézikönyve, Bp. 1905 Szegő Jenő
1907 – Schunda V. József: A czimbalom története a 10000-ik czimbalom elkészültének
jubileuma alkalmából – Bp. 1907. Buschmann F. könyvnyomdája
1935 – Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: Zenei lexikon – Cimbalom – Bp. 1935.
1938. július – Huszadik Század: Zeneakadémiai tanál lesz a cigány Rácz Aladár, a cimbalom
paganínije
1958 – Tarjáni Tóth Ida, Falka József: Cimbalom iskola 1. – Editio Musica Bp. 1958.
1967 – Tarjáni Tóth Ida, Talka József: Cimbalom iskola 2. – Editio Musica Bp. 1967.
1977-1982. Ortutay Gyula: Magyar Néprajzi Lexikon: Cimbalom – Akadémiai kiadó 19771982.
1981. október – Ország-Világ : Rapai Ágnes-Bencze Szabó Péter Búcsú a hangszerektől? –
Magyar exportsiker a világhírű Bohák rendszerű cimbalom
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1991. 11. 04. Kurír: Etűdök cimbalomra

1991.Pesti Riport Szórakoztató Napilap – Kemény György: Különleges szakmák - A
cimbalomkészítő

1994. május – Hangszer Világ – Tóth Anna: Rövid hangszertörténet – egy
cimbalomtalálkozó ürügyén
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1997. október – Hangszervilág - Új cimbalom a Kozmosz műhelyéből
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2001-2002 – Nagy Magyarlexikon – Tari Lujza: Magyar Népzene Szócikke –Cimbalom
Bp.

Honlapok:
www.cimbalom.hu
www.cimbalom.lap.hu
www.cimbalomkeszito.hu
www.cimbalom.org - Cimbalom Világszövetség
www.viktoriaherencsar.com - Herencsár Viktória cimbalomművész weboldala
www.hukor.hu – a Magyar-Koreai Társaság weboldala
www.kalmanbalogh.hu – Balogh Kálmán cimbalomművész weboldala
www.hangveto.hu – Lukács Miklós cimbalomművész weboldala
www.encyclopedia.thefreedictionara.com/cimbalom - Enciklopédia - Modern Concert
cimbalom made by Kovács Balázs with a fully chromatic pitch range of AA to a′′′. Photo by
Jeff Holsen
http://www.mediaklikk.hu/2014/01/23/zimber-ferenc-hangszeres-szolista/
http://www.mediaklikk.hu/2014/04/20/az-a-szep-bicskei-geza-2/
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Versek:
Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma, Dínomdánom, A helység kalapácsa
Arany János: Válasz Petőfinek,
Ady Endre: Zeng-zeng a jég – cimbalom
Krimi: Baráth Katalin: Az arany cimbalom – Agave Kv. 2014.

Multimédiás források:

Erdősi Tamás: A Hajós utcai műhely (DVD)
Jancsó István – Cimbalom (DVD)
Meteorfilm, Vékás Péter: A magyar zongora (DVD)
7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.cimbalom.hu, www.cimbalomkeszito.hu

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
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3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
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