
Magyar nagybőgős 
világsikere

Három híres nagybőgőversenyt adott ki új CD-jén néhány hete a Deutsche Grammophon, 
ami két okból is szenzáció. A szóló nagybőgőlemez oly ritka, mint a fehér holló, nem ke-
vésbé az a tény, hogy a világ legfontosabb lemezmárkája ezeket a nagybőgőre írt műveket 
egy magyar szólistával, Rácz Ödönnel kívánta lemezre venni. Méghozzá azon a hangsze-
ren, mely egykor Mozartot ihlette meg a császárvárosban. A lemez budapesti bemutatója 
március 22-én lesz, a BMC-ben.  A Bécsi Filharmonikusok magyar nagybőgő-szólistájával 
Salzburgban, a Mozart-hét keretében beszélgettünk. 

2 Kálmán Zsuzsa / Salzburg

Beszélgetés
Rácz Ödönnel
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Gramofon: Zenészkörökben úgy tartják, hogy akinek a le-
mezét a Deutsche Grammophon Gesellschaft  adja ki, annak 
nincs több gondja az életben. Ennél nagyobb zenei elismerés 
kevés akad. Igaz ez a vélekedés?
Rácz Ödön: Óriási rang és megtiszteltetés, ha ez a patinás 
és szakmailag tényleg az egyik legfontosabb kiadó adja a ne-
vét egy művész munkájához. 

G.: Hogy működik ez ilyenkor, ön keresi meg a kiadót egy aján-
lattal, vagy a kiadó keresi meg a művészt az elképzeléseivel? 
R. Ö.: Mindkettőre van példa. Ebben az esetben szerencsé-
sen találkoztak a szándékaink. Évtizedek óta nem vette fel 
Bécsben senki ezt a három remekművet, amelyből kettő, a 
Dittersdorf és a Vanhal  nagybőgőverseny ráadásul bécsi is. 
Utoljára a nagy-nagy példakép: Ludwig Streicher játszotta 
lemezre ezeket a műveket, vagy 40 éve. A kiadó ritkaságot 
és bécsi repertoárt akart a lemezpiacra dobni, nekem pedig 
régi vágyam volt, hogy megmutathassam azt a stílust, ame-
lyet Bécsben tanultam. Azt szerettem volna megmutatni, 
mit tud ma a bécsi nagybőgő iskola, mennyit fejlődtünk, 
ma hogy szól ez a hamisítatlan bécsi zene.

G.: Ehhez képest egyedül a csodálatos hangszere eredeti bé-
csi (amelyről majd még beszéljünk), hiszen magyar hangmér-
nököt, magyar kamarazenekart választott a lemezfelvétel-
hez. Magyar patriotizmus, alacsony költségek, vagy nem 
talált Bécsben megfelelő együttest az elképzeléseihez? 
R. Ö.: Lehetek egészen őszinte? Nem számított itt sem érze-
lem, sem más, egyedül a minőség és a profizmus volt döntő. 
A magyar Liszt Ferenc Kamarazenekar a világ egyik leg-
jobbja ebben a műfajban. Nem rutinzenekar, amely csak 
ledarálja, ami a kottában van. Rugalmasak, a zenészeik 
egyenként is nagy művészek, szólisták, akik azonban csapat-
ban is kiválóak. Száz százalékot tudtak teljesíteni, s nekem 
ez volt a legfontosabb. Alpár Tibor pedig, a hangmérnök 
szinte gyerekkorom óta dolgozik velem, hasonló a zenei íz-
lésünk, s olyan pontos külső instrukciókat tud adni a felvé-
telek során, amelyek ehhez a minőséghez segítenek hozzá 
bennünket, zenészeket. 

G.: A Deutsche Grammophon Gesellschaft pedig elfogadta 
az Ön által választott csapatot? 
R. Ö.: Tökéletesen megbíztak bennünk. Amikor pedig 
meg hallgatták a kész felvételt, további lemezek kiadásáról 
állapodtunk meg. Úgy tűnik tehát, a kiadó már elégedett. 

G.: A nagybőgő mély tónusáról elsőre mackós brummogásra 
asszociál az ember. Ezeken a felvételeken azonban úgy szól 
az ön hangszere, s a játéka, szinte, mintha csellózna. 
R. Ö.: Ha a hangszer ezt is tudja, akkor miért ne? Éppen ezt 
akarom megmutatni, hogy a nagybőgő egy teljes értékű 
szóló hangszer is lehet, s nem csak brummogni tud. Nem-
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csak ritmust és alapot tud nyújtani, hanem egy komplett 
versenyműre is alkalmas. 

G.: Miközben aránylag kicsi a szóló bőgőre írt repertoár.
R. Ö.: De milyen kicsi! Bár Bécsben négy zeneszerző is írt 
darabokat szóló nagybőgőre, nem is akárkik: Mozart, 
Haydn, valamint Dittersdorf és Vanhal. A Haydn műről 
csak visszaemlékezések és kritikák maradtak fent, maga a 
mű, a kotta elveszett sajnos. Ráadásul ezeket a remekműve-
ket egy akkoriban ismert muzsikusnak írták, aki játékával 
megihlette az akkori legjobb zeneszerzőket. Friedrich 
Pischel bergernek hívták azt a zseniális és Bécsben roppant 
népszerű nagybőgőst, akinek Mozart és Haydn darabokat 
írt.  

G.: Valamint éppen arra a hangszere, amely most az Ön tu-
lajdonában van, s amellyel ezt a lemezt felvette, vagy ez 
csak legenda? 
R. Ö.: Van benne valamennyi igazság. A hangszerem egy 
Stadelmann, 1781-ben már játszottak rajta. Mozart több 
operájának a bemutatóján jelen volt, ő volt a nagybőgő, s 
Mozart állítólag kedvelte a hangját – nyilván, ha bőgőver-
senyt is írt később. A nagybőgő, ha már a hangjáról szól-
tunk, 500 év alatt érte el azt a formát, amelyen ma játszunk. 
Hat húrral indult a viola da gamba, az olaszok már csak 
három húrral játszottak rajta. Bonyolult volt kezelni, a hú-
rokat levasalták, kenték. Ma már minderre nincs szükség. 
Az én hangszerem öthúros lett, a története szerint pedig 
egy bécsi templomi megrendelésre készült. 

G.: Mekkora ennek a hangszernek, ezzel a történelemmel, 
pedigrével és nem utolsó sorban hangzással a pénzben kife-
jezhető értéke? 
R. Ö.: Ez az érték már akkora, hogy szinte nehéz is pénzben 
kifejezni. Sok. 

pályakép
Rácz Ödön 1981. szeptember 6-án született Budapesten. 
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monicsnevűegyüttest,azenekarszólistáival.2008-tól
tagjaaFritzKreislerKamarazenekarnak,valaminttaníta
SalzburgiNyáriAkadémián.
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G.: Ha nem vagyok indiszkrét, hogy tesz szert egy fiatalem-
ber, pár éve még szinte alig ismert muzsikus egy ilyen hang-
szercsodára? 
R. Ö.: A hangszer korábban a Bécsi Filharmonikusok 
egyik szólóbőgősének tulajdonában volt, hatalmas becs-
ben. Mikor én évekkel ezelőtt bekerültem az együttesbe, 
hallott engem játszani. Rövid gondolkodás után azt mond-
ta, szerinte én ezt a hangszert jobban ki fogom tudni hasz-
nálni a jövőben, s így megvehettem tőle az értékéhez képest 
jelképes áron. Ez óriási megtiszteltetés volt, s egy életre kö-
telez. 

G.: A lemezkiadó bécsi repertoárt kívánt a CD-re, Bottesini 
hogy került rá mégis? 
R. Ö.: Bottesini a nagybőgősök számára az, aki a hegedű-
söknek Paganini. A legnagyobb és legalaposabb zeneiséget 
és technikát igénylő szerző, s egyébként kiváló karmester is 
volt.  Nekem személyes ügyem, hogy minél többet játsszak 
Bottesinit, nehogy elfelejtsék, elvesszen. Nagyon szép dara-
bokat írt, egy élmény hallgatni, s még nagyobb élmény ját-
szani.

G.: Említette, hogy kicsi a nagybőgőre írt repertoár, s ami 
van, azt is valakiknek írták. Önnek már írnak darabokat? 

R. Ö.: A klasszikus repertoár nagyon szűk. A 20. századi 
szerzők azonban felfedezték maguknak a hangszert, s egyre 
több modern mű születik a számunkra is. Nekem is készül 
éppen egy mű: nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Eötvös 
Péter zeneszerző ír éppen számomra egy darabot. 

G.: Ezzel a repertoárral és lemezanyaggal turnéra is indul, 
illetve indulnak a Liszt Ferenc kamarazenekarral? 
R. Ö.: Hihetetlen öröm, hogy Budapesten is tarthatunk 
egy lemezbemutató koncertet márciusban a BMC-ben. A 
Liszt Ferenc Kamarazenekar aztán elkísér 2017-ben egy 
hosszabb ausztriai turnéra, de már 2018-ra is van egy sor 
lekötött hangverseny a lemez anyagából. Fischer Ádám is 
meghívott egy koncertre a Haydn zenekarral, hogy még a 
magyar szálnál időzzünk. De egyszerre több európai zene-
kar is felfedezte magának ezeket a műveket, így számos né-
met zenekarral is játszom hamarosan ezeket a darabokat. 
Reményeim szerint Magyarországon, Budapesten kívül is 
be tudom majd mutatni ezt a reperotoárt.  

G.:  Említette, hogy újabb lemezre készül. Erről lehet már tud-
ni valamit? 
R. Ö.: Nincs mögöttem még oly nagy lemez-múlt. Ez a le-
mez életemben a harmadik. Az elsőt tizenhat évesen adták 
ki, mikor Budapesten megnyertem a Ki Mit Tud?-ot. Azt 
még szinte lemeznek sem szeretném nevezni a dolog művé-
szi értelmében. A második lemezen többféle stílust akar-
tunk bemutatni, Bottesini-től von Einemen át  egészen mai 
szerzőkig. Azután a lemez után írt Zubin Mehta egy olyan 
értékelést és ajánlást, amely hatalmas inspirációt és erőt 
adott, hogy igenis, ez az út helyes, s érdemes immáron kon-
cepciózusabban próbálnom megmutatni a zeneirodalom 
bőgőre írt ritkaságait. Így született most meg ez a lemez a 
bőgőversenyekkel. Most hadd élvezzem még ki ennek az íze-
it, és ígérem, hamarosan újra jelentkezem olyasmivel, ami a 
zeneirodalmat és a nagybőgő történetét öregbíti. n
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