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FODOR DÉNES

Rácz Aladár - „a cimbalom Lisztje"

Vendel napkor, 1999. október 20-án a Jászság, pontosabban Jászapáti közönsége
különleges zenei élményben részesülhetett. A budapesti Cimbalmos Baráti Kör zenei
fesztivál sorozatának 7. előadását itt rendezte meg, s egyúttal tisztelgett a város szülötte,
Rácz Aladár emlékének.

Műsoruk címe: 300 év cimbalommuzsikája. A sikerhez már a szerzők neve is garanciát
jelentett: J. S. Bach, Paganini, Saint-Saens, Aliaga Géza, Liszt Ferenc és Bartók Béla.
Csodálhattuk az előadók virtuozitását, bravúrjait, melyek egységben mutatkoztak meg a
szólócimbalom, a két cimbalmos előadás, a cimbalmos-zongora páros különlegesen
izgalmas megszólaló hangszíneivel, harmóniáival. A nagy zenei élményt köszönhetjük

l.kép
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tehát a kiváló, technikailag is
jól felkészült előadóknak,
akiket az alábbiakban a zenei
hagyományainknak is tisz-
telgő jászsági közönség fi-
gyelmébe kívánunk ajánlani:
Farkas Rózsa, Sóvágó Éva,
Szakály Ágnes cimbalmosok
és Dominkó István zongora-
művész.

A hangverseny — továb-
biakban nevezzük így — él-
ményei arra késztettek, hogy
bemutassak néhány Rácz
Aladárra vonatkozó dokumen-
tumot, amelyet még nem, vagy
csak részben ismer a kutató,
illetve az olvasó, s ezekhez
kapcsolódóan mi is emlé-
kezzünk a művészre. Vala-
mennyi Rácz Aladártól szár-
mazik, melyeket a Jákóhalmán
lakó László Lajosnak ajándé-
kozott még fiatal korában,
amikor 1937 nyarán ökrös
szekéren szénát vittek Jász-
berénybe az egyik gazdának
(1. kép). Rácz Aladár fehér

ruhában áll az üres szekér tetején, mellette balról még két jákóhalmi férfi látható, az
előtérben pedig László Lajos.

A személyes találkozásuk időpontja a 2. számú képről olvasható le. A dedikáció
szövege: „László Lajosnak igaz szeretettel emlékül. Jász Berény, 1937. aug. 7."

A korabeli fotó az ifjú Rácz Aladárt ábrázolja egy fehér feliratos Schunda-cimbalom
előtt, különleges, általa használt verőfogással. Alján francia nyelvű felirat: „... a cimbalom
Lisztje". Ezt a jelzőt Saint-Saens francia zeneszerzőtől kapta, s azt akarta érzékeltetni az
adományozó, hogy a cimbalomnak olyan nagy mesteréről van szó, mint amilyen nagy
mestere volt Liszt a zongorának. A felvétel műteremben készült, valószínűleg a svájci
Lausanne-ban, az 1910-es évek környékén. A fehér felirat és a díszítés kiemeli alkotója
nevét, s „érdekessé" teszi a hangszert. [Schunda József budapesti hangszerkészítő
(1845—1923) a modern cimbalom megalkotója, aki a hangszerhez pedált és tompító
rendszert szerkesztett.] A fénykép hátuljára a művész két francia nyelvű újságcikket
ragasztott fel (3. kép), melyek fordítását az alábbiakban közöljük. (Fordította: Hodossy
Zsuzsanna.)

2. kép
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„Rácz Aladár

Már volt alkalmam kifejezni legna-
gyobb elismerésem és csodálatom Rácz
Aladár, a cimbalom egyik királya iránt.
Sajnálom, hogy az idén nem hallhattam ezt
a káprázatos virtuózt, e varázslatos hang-
szer, a cimbalom legnemesebb megszó-
laltatóját.

Az Empire szezonja

A résztvevő zenészek között ott találjuk
Rácz Aladárt, a magyar cimbalom egye-
dülálló virtuózát. Meglepő tehetségéről és
érdekes személyiségéről már volt alkal-
mam írni. Néhány hónapja, mint betét-
zenét hallottam játékát a Ranelagh
moziban és rögtön írtam is arról a boldog
meglepetésről, amit okozott (Comoedia,
1931. március 11.). Ez a darab még nem
került előadásra az Empire-ben*, így a
közönség számára adott a felfedezés
minden lehetősége. Rácz Aladár cso-
dálatos zenész, hangszeréből váratlan, gyönyörű és finom árnyalatokat varázsol elő, néha
a vadság erejével vagy a szenvedély, a hősiesség megszólaltatásával, melyben egy nép
lelke vibrál. A zenész aszkéta arca, tekintetének és mozdulatainak üzenete, a mozgás és a
ritmus fontossága és nagyon személyes repertoárja, melyben Brahms egyik táncának
briliáns improvizációja, egy az ütők alól szikrákat fakasztó tüzes román tánc és hol
álmodozó, hol vad ritmusba átcsapó magyar csárdások előadása szerepel, Rácz Aladárt
egy igazságtalanul elfelejtett nemzeti hangszer újjászületésének apostolává és a
koncertterem egyik legeredetibb előadójává teszik. Hatása a közönségre azonnali, a
résztvevők forró tapsviharral fejezik ki elragadtatásukat."

* A cikk írója az Empire-ben felhangzó új műsorszámára, Brahms egyik magyar táncára gondol.

3. kép

A Ranelagh mozi pódiumán február 27-től március 5-ig lépett fel. Az esti szereplések
oly sikeresek voltak, hogy március 12-én még egy önálló hangversenyt is adott ráadásként.
Az akkori Empire (Birodalom) nevű mulató Párizs leghíresebb mulatói közé tartozott, ahol
esténként a világ legjobbjai műsort adtak, s a legkülönféle művészeti ágakban mutatkoztak
be. Rácz Aladár itt is két héten keresztül szerepelt (július 24-től).
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Figyelmesen olvasva a fordításokat, megállapíthatjuk, hogy mi is volt Rácz Aladár
művészetének lényege, mondanivalója, s mi volt benne új és izgalmas a francia közönség
számára. Olyannyira, hogy például Sztravinszkij tőle vett cimbalomórákat, s több
kompozíciót, zongoradarabot kifejezetten neki írt. Példáját más szerzők is követték.

Az alábbiakban tekintsük át Rácz Aladár vázlatos életútját, amely — egyéni
felemelkedését illetően — igen figyelemre méltó.

1886. február 28-án született Jászapátin. Meghalt Budapesten 1958. március28-án.
Cimbalmos tanulmányait Jászberényben kezdi meg. Tanítója az édesapja, aki
eredetileg brácsás volt.

1902. Budapestre költözik.
1910. Párizsba megy.
1914. Genfbe költözik. A Maxim bárban lép fel, ahol felfigyel rá Ernest Ansermet

és Igor Sztravinszkij. Jaques Dalcroze buzdítására otthagyja a szóra-
koztatóipart. Pótolja a hiányos zenei ismereteit.

1926. május 25. Első szólókoncertje Lausanne-ban, majd Genf, Vevey következik.
Utána Bázel, Párizs, Budapest és Róma.

1927—35. Franciaországban élt.
1935. Hazaköltözik Yvonne Barblannal.
1937. A Nemzeti Zenede tanára.
1938. A Zeneművészeti Főiskola tanára.
1948. Kossuth-díjas, később a Magyar Népköztársaság érdemes, kiváló művésze.
Újításai: verő és játéktechnika módosítása, egyes átépítések a hangszerben.

Bevezette a zongorakíséretes előadásmódot és a hangszer klasszikus
repertoárját.

Rácz Aladár, az egykori kocsmai, kávéházi cigányzenész, kitartó szorgalmával és
rendkívüli tehetségével, önképzésre való hajlamával eljutott Európa legjobb, leg-
kedveltebb hangversenytermeibe, egészen a Budapesti Zeneművészeti Főiskola tanári
katedrájáig. Egyúttal a magyar cimbalmot „felvitte" a világ legismertebb hangverseny-
pódiumaira. Neve bekerült a Jászság és hazánk legjobb, legkiemelkedőbb művészei közé.
Példája tanulság lehet az utókor elkényelmesedett és elanyagiasodott zenész fiataljai
számára. Követőinek komoly zenén alapuló cimbalmos iskolát teremtett.

Jászberény utcát nevezett el róla, s egykori lakóházán márványtábla emlékeztet
művészi nagyságára. A jákóhalmi iskola falán Déryné mellett az ő képe is az egyetemes
magyar zenekultúra sikereit, diadalát hirdeti.

[Az eredeti fotók reprodukcióit Baráth Károly fényképész készítette. Jászberény, Hatvani u. 45.]

Irodalom: Kroó György: Rácz Aladár. Zeneműkiadó, Budapest 1979. („Szeretettel a Jászapáti Nagyközségi
Könyvtár olvasói részére, szeretettel Rácz Aladámé, Yvonne. 1986. IV. 10." bejegyzéssel uo.) — Szabolcsi
Bence—Tóth Aladár: Zenei lexikon. Zenemukiadó Vállalat, Budapest 1965. III. kötet. —
Borckhaus—Riemann: Zenei lexikon. III. kötet Zeneműkiadó, Budapest 1985.
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