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MONTAG LAJOS évszázadok mu-
lasztásait jóvátéve egészen új utakat jelölt
meg a nagybôgô jövôjének fejlôdése szá-
mára és a hangszer XX. századbeli újjá-
születésében vezetô szerepe volt. Jelenlé-
te a magyar zenemûvészet élvonalában
nyilvánvalóvá tette, hogy az addig csak
fôleg a népi zenekarokból ismert „brum-
mogó” nagybôgô avatott kezekben mily
virtuozitásokra képes.

1906. május 26-án Budapesten szüle-
tett. Szülei muzsikusok voltak, akik elô-
ször hegedülni taníttatták. 14 éves korá-
ban a család barátainak tanácsára
a nagyra nôtt nagyobbik fiút –
öccse Vilmos, élete végéig
hegedûs maradt – a nagybôgô ta-
nulása felé irányították. 

Ahogy ezt Ô maga meséli:
„Én egy szófogadó gyerek vol-
tam és nagy szorgalommal kezd-
tem tanulni ezt a nagy hangszert
és elég gyorsan haladtam. Rövid
idô elteltével már olyan szép
hangokat akartam megszólaltat-
ni, mint a hegedûsök, vagy a
csellisták. Ez persze nagy mun-
kámba került, de ez a vágyam
mindig bennem maradt”.

Elsô tanára Tintner Bertalan
volt, akivel – és ez rendkívül
fontos – nagyon kedvelték
egymást. Következô tanára
Schwalm Ferenc (a kitûnô szí-
nésznô Sennyei Vera édesapja),
akire késôbb így emlékezett:
„féltékeny volt rám, pedig mikor
az Operaházban a kollégája let-
tem, akkor sem akartam soha
eléje kerülni”. 

Rengeteget gyakorol, és ka-
marazene tanárai, Weiner Leó és
Molnár Antal is elragadtatással
beszélnek róla. 

Errôl az idôszakról azt mond-
ja: „ennek a hangszernek izga-
tott a karaktere és napról-napra
inspirált”.

1927-ben diplomázott és 1929-tôl az
Operaház zenekarának tagja lett, majd a
következô évben Schmitz Róbert utódja-
ként a Nemzeti Zenede nagybôgô tanára.
Rövid idôn belül szóló-szólamvezetô
nagybôgôssé nevezték ki az Operaházban,
ahol 1967-ig – nyugdíjazásáig – játszott.

Operaházi zenekari és kamarazenei
mûködésén felül, mint virtuóz szólistát
ünnepelte egész Európa. Bécsben, Prágá-
ban, Berlinben, Drezdában, Weimarban,
Párizsban, Salzburgban úgy saját mûveit,
mint az ô inspirációjára született kortárs
szerzôk mûveit játssza. Ugyanakkor nagy

súlyt fektetett a már közismert szerzôk –
Bottesini, Dragonetti, Koussevitzky – mû-
veinek megszólaltatására.

Érdekességként kell megemlíteni, hogy
(Bach szóló és gamba szonátáinak kivéte-
lével) átiratokat szinte nem játszott, mert
azt is missziójának tekintette, hogy erede-
ti nagybôgô mûvekkel ismertesse meg az
ôt hallgató közönséget.

Az, hogy a nagybôgô irodalma az ô
megjelenése elôtt miért nem bôvült ki
jobban, azzal magyarázható, hogy e

hangszer játékosai a mûvészi
képességek nagyon különbözô
fokán álltak. Ismerve a hangszer
megszólaltatásának nehézségeit,
érthetô, hogy játékának magas
fokú elsajátítására csak kevesen
vállalkoztak. Tehát, nem érhet-
ték el a tudásnak azt a fokát,
amely a zeneszerzôk virtuóz da-
rabjainak eljátszására alkalmas-
sá tette volna ôket. Ennek elle-
nére, minden korban voltak
lelkes nagybôgô játékosok, akik
a kortárs zeneszerzôk figyelmét
ébren tartották. 

A zenetörténet fejlôdésében
így, ez a hangszer is – ha nem is
teljes mértékben – részesült.
Klasszikus zeneszerzôk, mint
Dittersdorf, Haydn, Mozart,
Rossini, már a XVIII., XIX.,
században érdemesnek tartot-
ták, hogy erre a hangszerre szóló
darabokat, illetve komoly nehéz-
ségû versenymûveket kompo-
náljanak, de Beethoven, Schu-
bert, Dvořák is rendkívül fontos
szerepet szántak a nagybôgônek
kamarazenéikben.

Montag Lajos tehetsége és szor-
galma is bizonyítéka volt annak,
hogy a nagybôgô-irodalom bô-
vülése a mûvész képességeinek
függvénye.
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Ô maga is számtalan remek kompozí-
cióval gyarapította hangszere irodalmát
(A búcsú; Extrem; Melódia; Humoreszk;
Mikrokoncert, stb.). Mûveire jellemzô a
végtelen melódiaszépség, könnyedség,
sziporkázó ötletesség és humor. 

A kortárs zeneszerzôket nagybôgômû-
vek komponálására kérte fel. Fáradozásai-
nak eredménye lett az a sok kitûnô mû,
melyeknek koncertdobogón való megszó-
laltatásában minden esetben energiájának
teljes mozgósításával vett részt. 

Felkérésének köszönhetô, hogy kompo-
nált a hangszerre – többek között – Járai
István, Hidas Frigyes, Kardos István,
Montag Vilmos, Patachich Iván, Kósa
György, Bogár István, Bordás Tibor, Far-
kas Ferenc, P. Hindemith, O. Klemperer,
Kozma József, N. Sprongl, R. Malarič,
ZD. Bartók és még sokan.

Élete végéig szomorúan emlegette, hogy
bírta Leonard Bernstein ígéretét egy nagy-
bôgôre írott mû megkomponálására, de en-
nek megvalósításában a kitûnô karmester-
zeneszerzôt halála megakadályozta.

Montag Lajos fanatikus rajongását
hangszere iránt bizonyítja az is, hogy a

nagybôgô játék-lehetôségeit (reform tö-
rekvéseivel) bôvíteni törekedett.

Szándéka az volt, hogy a nagybôgô
nagyságát, menzurájának hosszát a fizikai
lehetôségek határáig csökkentse. Ezen tö-
rekvéseit megvalósítandó megtanulta és
vizsgát tett a hangszerkészítés mester-
ségébôl. Keze alól két hegedû, egy brá-
csa, valamint egy nagybôgô került ki.

Kutató munkája a nagybôgôre vonatko-
zó adatoknak, emlékeknek, könyveknek,
fotóknak, zenemûveknek az egész vilá-
gon fellelhetô anyagára koncentrálódott.
Ezeket eredetiben és másolatokban meg-
szerezve a hangszerre vonatkozó olyan
gyûjteményt hozott létre, melynek párja
ebben a teljességében sehol sem található.
Ebbôl a gyûjteménybôl – melynek létre-
hozása egész életét átívelte – egy, a hang-
szerre vonatkozó, és minden tudnivalót
felölelô lexikont írt (német nyelven),
melynek kiadása még várat magára.

Gazdag tapasztalatait az 1955-tôl folya-
matosan megjelenô Iskoláinak I. – VI. fü-
zetében összegezte, mely Európa majd
minden országában, és a tengerentúlon is
a nagybôgôt tanuló növendékeknek ad ki-
váló alapot magas színvonalú fejlôdésük-
höz.

Minden nagybôgôvel kapcsolatos ver-
senyen és szemináriumon a személyes je-
lenléte annak rangját emelte. A nevéhez
fûzôdik a berlini, genfi, weimari, wroclavi,
markneukircheni, sioni és angliai rendez-
vények létrejötte. Ezeken a rendezvénye-
ken, mint zsûritag, szervezô, vagy tanár
vett részt és fáradhatatlan hitvallásával a
világ minden tájáról érkezô növendékek-
ben a hangszer iránti szeretet, elhivatott-
ság érzését ültette el.

1997. január 25-én hagyott el bennün-
ket örökre.

Fanatikus, e hangszerért rajongó mûvé-
szek léptek világszerte a nyomába, és
ezek a mûvészek is vallják és hirdetik
Montag Lajos mûvészi filozófiáját: „a
muzsikus szerepe és kötelessége hogy az
embereknek széppel, gyönyörködtetéssel
szolgáljon”.

Élete teljes, ôszinte, végtelen szeretettel
teli és példamutató volt.

Budapest, 2006. május

Vas László
egykori növendéke, 

a Rádiózenekar tagja
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Montag Lajos Leonard Bernsteinnel


