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– Az országban megérkezé-
sünkkor hét zongoragyár műkö-
dött. A legismertebb közülük a 
Heintzman volt, a kiváló minő-
ségű hangszerei mellett minden 
városban volt üzlete is. Theodor 
August Heintzman, mint új emig-
ráns ugyanabban a manufak-
túrában dolgozott, mint Henry 
Engelhard Steinway, a világveze-
tő márka megalapítója. Az utób-
bi New Yorkban építette ki kar-
rierjét, de végig szoros kapcso-
latban voltak, s a két hangszer 
párhuzamosan fejlődött. Mikor 
az amerikaiak szisztematikusan 
lebombázták a konkurens ipa-
ri létesítményeket, így a világhí-
rű Bechstein német zongoragyá-
ra is a földdel vált egyenlővé, az 
üzleti lehetőségeik korlátlanok 
lettek. Mire az európai zongora-
gyárak magukhoz tértek, addig-
ra a hangversenytermekben a 
Steinway volt az egyeduralkodó.
 
– Mennyire voltak kereset-
tek az európai márkák?
– Apám használt darabokkal 
kezdte, aukciókon vásárolt öre-
gebb zongorákat, amiket a bolt 
hátsó műhelyében felújított. Fel-
vette a kapcsolatot a budapes-
ti Nagykörúton megnyitott zon-
gorateremmel, s tőlük már szé-
pen rendbe hozott hangszereket 
rendelt. A 60-as években a cseh-
szlovák Petrof és Rösler zongo-
rákkal, pianínókkal tört be iga-

zán a piacra. Szembesülnie kel-
lett azzal, hogy e termékeket az 
ismeretlenségük és az alacsony 
áraik miatt lenézték, pedig ak-
kor kiváló minőségűek és elnyű-
hetetlenek voltak; még napjaink-
ban is visszavásárolunk az egy-
kori szériákból. A régi manufak-
túrák is beszálltak a ringbe, pél-
dául az 1790-ben alapított német 
Ibach cég is megjelent a világ-
piacon. Akinek nem volt elég jó 
a Steinway, azoknak a csodála-
tos hangszínű Bösendorfereket 
szállítottuk. A Blüthner cég Ke-
let-Németországba szorult, de 
még őrizte hírnevét, ezért kere-
sett volt az Újvilágban is. Az eu-

rópai emigráns zenészek is szí-
vesen játszottak európai hang-
szereken.
 
– A Steinway-zongorák for-
galmazása nem tartozott 
a profiljukba?

– Sikereinket látva 1979-ben a 
cég megkeresett, hogy vegyük 
át képviseletüket, s becsülettel 
el is láttuk a feladatot. Amikor 
viszont az utolsó Steinway fi-
vér is elhunyt, változtak az idők. 
A nagy szaktudású menedzs-
mentet elbocsátották, bezárták 
a New York-i patinás Steinway 
Hallt. Ennek ellenére a hang-
versenytermek és az intézmé-
nyek rendelései még mindig 
víz felett tartják a vállalkozást. 
Steinway a standard! Az elfog-
lalt művészeknek egy ugyan-
olyan jó, netalán jobb márkán 
pedig rizikós játszani. Így mi is 
megkaptuk: „maguk ne beszél-

jenek a hagyományról, a ma-
guk feladata, hogy a faanyagot 
(sic!) eladják”.  Azért ők is meg-
kapták újabban a konkurenciát. 
Paolo Fazioli egy kiváló minősé-
gű hangszert mutatott be két év-
tizede. Hasonló történt Magyar-
országon is, de Faziolinak meg-
volt a tőkéje is az újdonság nép-
szerűsítésére: a legjobb akusz-
tikusokkal, famérnökökkel kí-
sérletezték ki a prototípust.
 
– A jó hangszerhez vevő is 
kell. Kik térnek be az üz-
letbe?
– Művészek, fiatal zenészek. Kli-
entúrám nagy része kínai. Nem 
véletlen, hogy a gondolkodó kí-
nai, koreai és japán ember már 
korábban megértette: az embe-
ri agynak és a léleknek szüksé-
ges a zene, mert nemesít, és ál-
tala okosodunk is. A Fortune Ma-
gazin felmérése alátámasztja 
ezt az érzést, amikor a világ ve-
zető menedzserei életének pár-
huzamait kutatták, az első kö-
zös többszörös a zenetanulás 
volt. Ázsiában felnéztek az eu-
rópai és főleg az angol oktatás-
ra, ráadásul a kínai kultúrában 
a hangszerművész magas tár-
sadalmi elismertségnek örven-
dett. Egy kínai család 4–5 éves 
gyermekét zongorára taníttat-
ja, majd a hegedű következik, s 
amelyik hangszerben tehetsége-

sebb a fiatal, abban folytatja. Ha 
hegedűs karrierről álmodoznak, 
a család összefog, s jó minőségű 
hangszert vesznek a nebulónak.

 – Ilyen nagy méretekben is 
meg tudta őrizni a vállal-
kozás családi jellegét?
– Kezdetben a magyar közösség 
is sokat segített. A torontói ze-
nei élet akkor kezdett virulni. 
Híres magyar művészek, mint 
Hidi Márta s a Hubay-tanítvány, 
Fenyves Lóránt terjesztették jó 
hírünket. Életre keltettük a to-
rontói egyetemen – a Magyar-
országon ötven évig nagy meg-
becsülést jelentő – Reményi-dí-
jat, amihez egy mesterhegedű 
is járt. Édesanyám 90 éves ko-
ráig dolgozott aktívan az üzlet-
ben, s feleségemmel is a zene 
szeretete hozott össze. Családja 
Észak-Olaszországból szárma-
zott, s hangszert vásárolni tért 
be hozzánk. A vele töltött üzle-
ti öt perc elég volt, hogy szívem 
megdobbanjon. Megtudtam cí-
mét, s számos alkalmi koncert-
re hívtam játszani, így a Cigány-
bárót is együtt játszottuk végig. 
Nem szaporítom a szót, az el-
ső randevún eljegyeztem Ró-
zát. Most ő vezeti az üzletet, fi-
gyelme mindenre kiterjed. Két 

gyermekünk van, s megpróbál-
tuk őket elkergetni az üzletből: 
nem sikerült. Lányom ugyan 
most más üzletben gondolko-
zik, fiammal viszont egy irodá-
ban dolgozunk. Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy állandóan 
változik az ízlés és a vásárlá-
si szokások, így nekünk is meg 
kell újulnunk.
 
– Az emlékek fala előtt ál-
lunk. Mit jelképez?
– Yehudi Menuhinhoz kedves 
emlék köt. Amikor a CBS tévé-
társasággal Torontóban forga-
tott, bejött az üzletbe, s mutatta, 
hogy még mindig a nagybátyám-
tól vásárolt Peccatte vonóval ját-
szik. Dávid és Igor Ojsztrah is 
megfordult a boltban, Igor soká-
ig Torontóban kívánt leteleped-
ni. Ruggiero Ricci, az egyik ked-
vencem, nem messze ide, Ann 
Arborban tanított a Michigani 
Egyetemen, s haláláig tartottuk 
vele a kapcsolatot. Joshua Bell 
még kisfiúként szerepel a fotón, 
az első jó minőségű vonóját ná-
lunk vásárolta.

A Polgár-szobában beszélge-
tünk, itt őrizzük a zeneszerző-
karmester, Polgár Tibor hagya-
tékát, nővérem és én vigyáz-
tunk rá utolsó éveiben. A fala-
kon magyar vonatkozású em-
léktárgyak sorakoznak. Pop-
per Dávid, a legendás csellis-

ta, nagyapám egyik első támo-
gatója s üzleti jótállója is volt. 
Hubay Jenőt nem kell bemutat-
ni, szerepe az egész magyar he-
gedűsképzésben elvitathatat-
lan. Zathureczky Ede követke-
zik, aki az otthon szerzett tudá-
sát 1956 után Amerikában ka-
matoztatta, Gertler Endrének 
Bartókkal készített fotója igazi 
ritkaság. E képről feltételezhe-
tő, hogy Bartók csellón próbál-
kozhatott meg játszani, mivel 
csellópozícióban tartja Gertler 
hegedűjét. Stalker János dedi-
kált fotója is emlékeket ébreszt. 
Számos nagy zenész – mint 
Starker János, Serly Tibor, Sol-
ti György, Ormándy Jenő vagy a 
nemrégiben elhunyt kiváló csel-
lista, Varga László – is megfor-
dult nálunk. Egy nagy magyar 
generáció kiváló képviselői vol-
tak, olyan zsenik, akik páratlan 
tudásukkal gazdagították a vilá-
got, s emberöltők tucatjai telhet-
nek el, míg hasonló lángelmék-
kel büszkélkedhetünk.
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Emlékek fala: Bartók Bélának Gertler Endrével készített fotója igazi ritkaság

Torontói üzlet. Az ízlés és vásárlási szokások változnak, így a cégnek is folyamatosan kell újulnia

A nemes régi olasz hangszereket semmi sem 
fogja túlszárnyalni. A mesterek keze munkájában 
a tudomány és a művészet egyesült. A hangszer 
hang színén, hangerején lehet persze vitatkozni. 
Napjainkban jó hangú hegedűk születnek, de 
kinézet re megkülönböztethetetlenek.
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