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NEKROLÓG

In memoriam Rakos Miklós
(Bérbaltavár, 1947. január 24. – Budapest, 2019. október 28.)

NEHÉZ MÚLT IDŐBEN SZÓLNI OLYANOKRÓL, akiket már tizen-
évesként ismertünk, becsültünk és a kapcsolat – ha esetleges is volt – mindvégig
megmaradt. Rakos Miklóssal is így történt. Évekig egy tanárhoz jártunk, együtt mu-
zsikáltunk a ’60-as évek elejéig a Veszprémi Szimfonikus Zenekarban. Emlékét egy
zenekari hangversenyen készült fotó is őrzi, ami a Veszprémi Szemlében egykori
tanárunkra emlékező írásában is szerepel.

*

Rakos Miklós hegedű- és brácsatanár, zene-
történeti kutató 1947. január 24-én született a Vas
megyei Bérbaltaváron. Kora gyermekkorát szü-
lőfalujában töltötte, majd családjával Veszp-
rémbe került. Lakásuk az 1950-es évek végén, a
mára már eltűnt Rákóczi tér délkeleti csücské-
ben, a Beloiannisz (Ma Ady Endre) és a Fürst
Sándor (ma ismét Ádám Iván) utca nagy sarok-
telkén belül álló házban volt. A telken banképü-
let áll.

Hegedülni a veszprémi Csermák Antal
Zeneiskolában Káté Istvánnál tanult. Még általá-
nos iskolásként került be a város szimfonikus
zenekarába, ahol a zenetanárok és felnőtt amatő-
rök mellett több, megfelelő szinten játszó diák is
muzsikálhatott. Középiskolai tanulmányait az
1961/62-es tanévben a Lovassy Gimnáziumban

kezdte. Másodikosként lett a gimnázium vonós zenekarának a koncertmestere. Az
ugyancsak hegedűn játszó osztályfőnöke, Gopcsa Vilmos csak hudozsnyiknak
(művésznek) titulálta. 
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A harmadik osztálytól már a győri Révay Gimnáziumban, illetve a győri Tinódi
Lantos Sebestyén Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult. Zeneakadémistaként
1966 és 1968 között a Győri Filharmonikusok zenekarában játszott. Közben rend-
szeresen hazajárt Veszprémbe, a nyári szünetekben Balatonfüreden a Káté István ve-
zette kamaraegyüttesben játszott. 1969-ben szerzett hegedűtanári diplomát a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán.

Első munkahelye 1969-től 1974-ig a MÁV Szimfonikusok Zenekara volt, ahol a
70-es évek elején ismerkedett meg Szendrő Zsuzsannával, akit 1974 nyarán vett fe-
leségül. Házasságukból négy gyermekük (Balázs 1975, Eszter 1977, Márta 1981 és
Barbara 1987) született. 1975-től 1978-ig mélyhegedűsként a Magyar Állami Ope-
raház zenekarában játszott. Később számos saját szervezésű zenekari produkcióban
vett részt Európa-szerte. Ezenkívül közreműködött a párizsi Opéra Comique
Massenet-sorozatában, a Münsteri Szimfonikus Zenekar Mahler-sorozatában, a
MÁV Szimfonikus Zenekar turnéin, a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar és
más hazai együttesek hangversenyein.

Rakos Miklós hegedűtanárként 1973-tól dolgozott. 1992-ig tanított a veszprémi
Csermák Antal Zeneiskolában, ahová hetente több alkalommal lejárt Budapestről.
Zenetörténeti kutatással az 1970-es évek végétől kezdett el foglalkozni. Fő kutatási
területe a magyar hegedűjáték története, majd utóbb a XVIII–XIX. század verbun-
kos tánczenéje volt.

Kutatómunkája eredményeként 1981-ben jelent meg első kötete, a „Veszprémtől
Szentpétervárig. Auer Lipót élete és művészete” címmel. Ezzel kapcsolatban Kováts
Péter hegedűművész, a Mendelssohn Kamarazenekar koncertmestere mondta a
következőket: „Veszprémben születtem és ide is jártam zeneiskolába, amikor meg-
jelent Rakos Miklós, akkori veszprémi hegedűtanár Auer életét és művészetét bemu-
tató könyve. Ez indította el Veszprémben az Auer-kultuszt. Ebben az időben Auer-
ünnepségeket is rendeztek itt, és én is ekkor, kis zeneiskolásként tanultam meg a
nevét.” (fidelio.hu 2010. 12. 21. Interjú. Kováts Péter: Hegedűtokkal és kameraáll-
vánnyal Veszprémtől New Yorkig) A Csermák Antal Zeneiskola – akkor még a
Szeglethy utcai épületében – 1980-ban, Auer halálának ötvenedik évfordulóján
ünnepi hangversenyt tartott, kamaraterme pedig Auer Lipót nevét vette fel, 1990 óta
kétévente rendezték a nevét viselő hegedűversenyt.

1982 és 1992 között az MTA VEAB Történettudományi Szakbizottság zenetör-
téneti munkabizottságának titkári, 2011-től alelnöki tisztségét viselte. 

1988. május elsején szólalt meg a veszprémi Tűztoronyban Csermák Antal
Sarkantyús verbunkja. Régi kollégái visszaemlékezése szerint a toronyzene újrain-
dítása Rakos Miklós ötlete volt. A művet Reményi Jánosné és Szirbek Józsefné zon-
goratanárok játszották fel, a zenét megszólaltató berendezést egy pécsi kisiparos
készítette és Pordány István veszprémi főmérnök közreműködésével telepítették a
Tűztoronyba.
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1992 után Rakos Miklós Budapesten tanított és ott folytatta zenetörténeti kutatá-
sait is, melynek eredményeként több, Veszprémhez kötődő munkája jelent meg,
zömmel veszprémi kiadók jóvoltából. 

Ezek időrendben:
1981. Veszprémtől Szentpétervárig. Auer Lipót élete és művészete. Veszprém,

1981. (Horizont közművelődési kiskönyvtár, 6.) 
1994. Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből... fortepianóra alkalmaztattak

Ruzitska Ignátz által 1823–1832; Reprint kiad., Budapest, 1994. A kötet tartalmaz-
za Rakos Miklós kapcsolódó tanulmányát.

1995. Auer Lipót, 1845–1930. Vár Ucca Tizenhét negyedévkönyv. Veszprém,
1995. Szerzőként és társszerkesztőként működött közre. 

2011. Egy veszprémi hegedűs családfa ágai. Veszprém, 2011. Az Auer-tanítvá-
nyokat számba vevő kötet. 

2015. Auer Lipót, 1845–1930. Szerk. Rakos Miklós, átd. kiad. Veszprém, 2015.
326 p. Ebben a számos illusztrációt tartalmazó, gazdag tartalmú kötetben gyűjtötte
össze és tette közzé a veszprémi születésű Auer Lipótra vonatkozó teljes ismeret-
anyagot.

Életének utolsó húsz évében a kéthavonta megjelenő „Zenekar” című folyóirat
„Zenetörténet” rovatát szerkesztette, amiben 1998 és 2018 között közel száz publi-
kációja olvasható.

Zenetörténeti kutatásai során a magyar hegedűjáték történetén, a XVIII–XIX.
század verbunkos tánczenéjén túl behatóan foglalkozott Johannes Brahms Magyar
táncok sorozatával. Ebből 11-et átdolgozott kórusra és kamarazenekarra. Ősbemuta-
tóját 2016 áprilisában Budapesten tartották a Budapest-Duna Rotary Club megala-
pításának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Alapító tagként a moz-
galom számos vidéki rendezvényén vett részt.

Miklós 2017 decemberében veszítette el feleségét, kinek halála nagyon megvi-
selte, lelkileg megtörte, de mindent megtett azért, hogy családját a továbbiakban is
összetartsa. Gyermekeihez rendszeresen ellátogatott, unokáinak (Sarolta 2012,
Kata 2013, Samu 2016 és Koppány 2018) gyakran olvasott, játszott velük, vigyá-
zott rájuk. Mindeközben folytatta jelentős eredményeket felmutató zenetörténeti
kutatásait.

2016. június 28-án Szegeden készült a Fibonacci számsor segítségével helyreál-
lított struktúrával a Bartók: Brácsaverseny (Op. posth.) CD-felvétele. Előadók:
Rakos Miklós brácsa és Klebniczki György zongora. Ugyanebben az évben jelent
meg az általa rekonstruált mű kottakiadványa is a kapcsolódó tanulmánnyal együtt.

A nyilvánosság előtt a helyreállított Bartók Brácsaverseny először a szegedi
egyetem Zenei Intézetének nagytermében, 2019. február 28-án hangzott el Szücs
Máté előadásában, ahol zongorán működött közre Klebniczki György. 2019. április



152

VESZPRÉMI SZEMLE 2020/1

11-én a Zeneköltők társasága címet viselő koncerten világpremierként hangzott el a
pécsi Kodály Központban a Rakos rekonstruálta Bartók brácsaverseny zenekari ver-
ziója (hangszerelő: Kecskés D. Balázs). A szólista ezúttal is a Berlini Filharmoni-
kusok szólóbrácsása és a genfi zeneakadémia tanára, Szűcs Máté volt.

Aktívan közreműködött Veszprém zenei múltjának feltárásában. Auer Lipót
munkásságán túl foglalkozott a verbunkos helyi vonatkozásaival, benne Ruzitska
Ignác munkásságával. A Rakos nevéhez is köthető film, előadások, konferenciák,
kötetbemutatók sorából csak egyet emelünk ki. 2017. október 19-én a veszprémi
zenetörténeti kutató M. Tóth Antal kezdeményezte Ruzitska-emléktábla avatásán és
a kapcsolódó konferencián tartott megemlékező előadást. Veszprémben megjelent
utolsó tanulmányát, amelynek témája ugyancsak a veszprémi hegedűs-zeneszerző
munkássága volt, a Veszprémi Szemle 46. száma (2017. 3.) közölte.

Közben elkészült és kiadásra vár a „Vecsey Ferenc hegedűművész élete doku-
mentumokban” című kötete, amit az általa Olaszországban felkutatott Vecsey-ha-
gyaték anyagának felhasználásával írt meg.

2019 nyarán „Betegsége váratlanul, szinte a semmiből jött, s kezdetben igen cse-
kély, gyorsan orvosolható problémának tűnt. […] Annak ellenére, hogy állapota
rohamosan súlyosbodott, és több műtéten is átesett […] mindig fordított a helyzeten,
küzdött és jobban lett. Utolsó napjait leszámítva egy percig sem gondolt a halálra.
Meggyőződése volt, hogy még marad ideje […] munkáinak befejezésére.” – hang-
zott el a temetésén mondott gyászbeszédben.

Rakos Miklós 2019. október 28-án hunyt el Budapesten. Családjának tagjai, tisz-
telői Budakalászon, a Csalogány utcai temetőben vettek tőle végső búcsút 2019.
december 6-án.

*

Miklós mindenkivel jó kapcsolatot ápolt, barátai főképp muzsikusok, zenetörté-
neti kutatók, diáktársak, klubtársak voltak. Széleskörű zenei tevékenysége mellett
szerette a természetet, kirándult gyermekeivel, unokáival, akik mindig számíthattak
tevőleges segítségére. Felnevelő városának zenei múltjához kötődő kutatási eredmé-
nyeit kötetekben és a Veszprémi Szemle hasábjain is közzétette. 

Megőrizzük emléked!

CSISZÁR MIKLÓS


