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Két Bottesini-darab a világon  
először hangzik el zenekari  
kísérettel. Szólisták: 
Járdányi Gergely és Rácz Ödön

Járdányi Gergely édesapja Járdányi Pál (1921-1966) Kossuth-díjas ze-
neszerző, népzenekutató, a Zeneakadémia tanára (1946-1959) az MTA 
Népzenekutató csoportjának tudományos munkatársa volt. Kodály Zol-
tán egyik legkedvesebb tanítványa akiben utódját látta, amit sajnálatosan 
fiatalkori halála megakadályozott. Gergely 1957-ben született. Az édesapa 
öröme és szeretete megnyilatkozott a következő évben komponált, 
örökértékü, Gergő nótái Gyermekkari kompozícióban. Az édesanya 
Devescovi Erzsébet hárfaművésznő (családi gyökerei Olaszországba nyúl-
nak). Neves szülei nyomdokaiba lépve a fiú is zenei pályára indult. Ta-
nulmányait Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végez-
te, majd Bécsben diplomázott kitüntetéssel.

Járdányi Gergely a világ egyik legjelentősebb bőgőművésze 2003-ban 
lett Liszt-díjas. 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen nagy-
bőgőseként elsőként doktorált, így Magyarországon mindvégig egyedü-
li legmagasabban kvalifikált nagybőgő tanár. Missziónak tekinti, hogy 
tudását elsősorban a hazai ifjúságnak adja át. Neves előadóként 20 éve 
szerepel hazai és külföldi dobogókon, ez utóbbin magyar művek ihletett 
interpretátora, itthon a nagybőgő irodalom még ismeretlen műveinek 
előadásával hódítja meg a közönséget. Mesterkurzusokat tart, növendé-
kei nemzetközi versenyek díjazottjai, legjobb zenekarok tagjai. Jelenleg 
a Vicenzai Konzervatorium nagybőgő tanára. Híres lemez sorozatai 
jelentek meg (Hungaroton, Akkord Kiadó). Kiemelkedő kutatási terüle-
te, az olasz zeneszerző, karmester, koncertező nagybőgős Giovanni 
Bottessini (1823-1889) munkásságának megismerése és megismertetése, 
műveinek előadása.

Zongorakíséretes Bottesini művekkel Budapesten legutóbb január 
hónapban szerepelt az Óbudai Társaskörben. Majd két héttel később a 
Zeneakadémián azon kivételes hangversenyen, ahol a Bottesini művek 
zenekari kísérettel szólaltak meg. 

A hangverseny bevezetőjeként Cimarosa: A titkos házasság nyitánya 
hangzott fel, Medveczky Ádám vezényletével. Ezt követte a 2 Bottesini 
mű: Capriccio két nagy bőgőre JGB 9.11 és JGB 9.13. A zeneszerző, aki 
maga is a nagybőgő virtuóza volt e művét két azonos szóló hangszerre 
írta. Közreműködők Járdányi Gergely és Rácz Ödön . A Capriccio olasz 
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karaktere eleve Itália földjére, az előadás pedig az egekig repítette a hall-
gatót. Járdányi csodálatos átszellemült játékával örvendeztette meg a 
közönséget. A nagybőgő zengő mély hangjának olyan könnyed, finoman 
simulékony, bársonyos hangját varázsolta elő, amit szinte lehetne a he-
gedű hajlékony hangjához hasonlítani, de nem, ez a saját hangszerével 
való mélyen átélt játék kizárólagos egyedi megszólalása, bizonyítva, hogy 
a technika hihetetlen tudása képes az érzelmek szabad áramlására. Ta-
láló egyik kritikusának megállapítása: „a nagybőgő mágusa”. És a zene 
teljes harmóniája fokozódott a méltó partneri kapcsolat, egykori tanít-
vánnyal való közös előadásában.

Rácz Ödön 1981-ben született, zenei tanulmányait a Tóth Aladár Zene-
iskola, a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a Bécsi 
Zene akadémia művészképzőjében végezte. Ifjúkorától szerepelt szóló 
játékával, és egyre ismertebbé vált nagyhírű együttesek vendégszerep-
lőjeként. 2000-ben Európa nyolc legifjabb zeneművészévé választották. 
2003-ban készített közös lemezt Járdányi Gergellyel. 2004-től felvették 
a Bécsi Filharmonikusok tagjai közé, 2009 óta annak szóló nagybőgőse. 

A karmester Medveczky Ádám teljes átéléssel, zenei alázattal, tökéle-
tes összhangban irányította a nagyszerűen hangzó zenekart. 

A műsor második részében, tökéletes keretbe foglalva a hangversenyt, 
César Franck francia zeneszerző, d-moll szimfóniáját adták elő. A három 
tételes mű alapvetően dallamos jellege, változatos felépítése, kiváló al-
kalmat nyújtott a zenekar különböző szólamainak kiemelkedő szerepé-
re. Medvecky Ádám vezényletével a mű teljes szépségében bontakozott 
ki, amit a közönség elismeréssel üdvözölt, és nagy tapssal köszönt meg.
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