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Rezumat: „«Zâna bună» a muzicologiei” 

Evocarea pornește cu îndemnul adresat semnatarei (pe atunci, la 

începutul anilor 1990, tânără redactoare radio și tv) de dl Profesor 

László, de a învăța de la tatăl ei, muzicologul András Benkő. Cei doi 

istorici ai muzicii se aflau în relații colegiale și se consultau adesea. 

Înainte de 1998, când profesorul Benkő va fi fost împlinit 75 de ani, 

dl László i-a vorbit fiicei acestuia, despre proiectul unui volum 

omagial al seriei Zenetudományi Írások (magh., „Scrieri de muzico-

logie”), din care, înainte de 1989, apăruseră trei volume redactate 

de dl Benkő, dar seria fusese întreruptă, probabil din cauza pro-

blemelor materiale ale Editurii Kriterion din București. Semnatara 

a început să beneficieze de îndrumarea neoficială a dlui László, 

participând la acest proiect, cu un studiu despre profesoara de pian 

Elvira Zsembery, redactorul cerându-i explicații referitoare la cei 

menționați, inclusiv despre un misterios cronicar muzical clujean 

cu nume turcesc, Tibor Séfeddin Sefket bey (1913-după 1980; 

scriitor și cineast); volumul a apărut în 1999. Dl László a recoman-

dat-o apoi și în alte realizări colective, între  care „Lexiconul literar 

maghiar din România” (Romániai Magyar Irodalmi Lexikon) și a 

luat-o „sub aripa sa” după decesul tatălui ei. 

Un proiect amplu, dedicat aniversării a 50 de ani de la înființarea 

Filarmonicii „Transilvania” (1955), coordonat de dl László și com-

pozitorul Adrian Pop, a reunit mai mulți muzicologi clujeni, lui 

Judit Benkő fiindu-i încredințat un capitol despre antecedentele 

vieții muzicale clujene. Dl László i-a semnalat numeroase informații 

necunoscute ei (de exemplu, despre activitatea vremelnică, a 
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Orchestrei clujene evreiești Goldmark, 1934-421), i-a dăruit docu-

mente (între care un program de sală cu interpretarea, la Cluj, a 

Simfoniei a IX-a de Beethoven, cu un ansamblu de 220 de 

participanți, dirijat de Ernő Dohnányi, la centenarul din 1927), 

fotografii și partituri, a pus-o în legătură cu specialistul istoriei 

evreiești locale Attila Gidó. Cu ocazia unei convorbiri telefonice, în 

care a fost sunată de dl Profesor, pentru a-i comunica noi date, Judit 

Benkő l-a numit „zână bună” – iar dl László i-a replicat că acest rol 

îi revine fiului său, Mark. 

Proiectul colectiv referitor la istoria Filarmonicii clujene nu a fost 

dus la bun sfârșit, dar Judit Benkő a construit din capitolul său, o 

teză de doctorat, îndrumată de compozitorul Dan Voiculescu, teză 

susținută la UNMB (2009). 

Semnatara subliniază că era o plăcere să facă interviuri cu dl László, 

nu doar datorită valorii de conținut a celor spuse, dar și pentru că vor-

bea atât de cursiv, încât nu necesita tăieturi de montaj radiofonic. 

Publicistica scrisă a dlui László i-a servit, în nenumărate rânduri, 

pentru documentare și model stilistic. Titlurile lui erau mereu fra-

pante, trezind interesul cititorului. 

Festivalurile Mozart aveau, adesea, noutăți surprinzătoare – cum ar 

fi paralela cu personalitatea compozitorului Joseph Martin Kraus 

(1756-1792) sau prezentarea unei colecții de timbre Mozart, din 

lumea întreagă. 

Dl László a îndrumat muzicologi aflați la începutul carierei, ca 

István Németh, Emese Sófalvi, și a cultivat prietenii cu valori ale 

intelectualității tinere, precum istoricul meloman Valentin Trifescu. 

Susținerea publică a tezei de doctorat a dlui László (2001) a fost un 

eveniment științific pilduitor. 

                                                        
1 Nota coord.: a se vedea: Benkő, Judit Antecedentele muzicii simfonice la Cluj de 
la începutul secolului 19. până la înfiinţarea Filarmonicii de Stat, teză de 
doctorat, UNMB, 2009, p. 158-180, precum și Societatea Filarmonică Goldmark 
-- una dintre primele orchestre clujene, in: Artă și inovație. Antologie de studii 
de muzicologie și teatrologie, Editura Universității din Oradea, 2009, p. 212-222. 
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„Ha én Benkő András lánya lennék, jobban kihasználnám a 

lehetőséget és többet lesnék el a zenetörténeti kutatás módszeré-

ről!” – azt hiszem, ez a kissé szigorúan hangzó, árnyalatnyi szemre-

hányást is tartalmazó mondat volt László Ferenc első nekem szóló 

„szakmai” irányítása. „Szakmai”, így, idézőjelesen, hiszen nyilván-

valóan csupán áttételesen volt annak szánva. Mindössze arról volt 

szó, hogy a zenetudós, aki előzőleg egy másik zenetörténész kollegá-

val tanácskozott, a látogatás végén, búcsúzásképpen tanárként is 

hallatta hangját. 

László Ferenc és édesapám, Benkő András zenetörténész kollegiális, 

barátságos, bár a szó bensőséges értelmében nem baráti viszonyban 

voltak, László Ferenc időnként meglátogatta őt, amennyire emlék-

szem, mindig szakmai megbeszélések céljával. Egy ilyen alkalom-

mal a Tanár Úr elismerően megszemlélte és meg is dicsérte a színes 

műanyag dobozokat, amelyekben édesapám a céduláit tárolta, Apu 

pedig megemlítette, hogy tőlem kapta őket ajándékba. Ekkor hang-

zott el ez a mondatnyi figyelmeztetés, amelyet akkoriban, első rádiós, 

illetve félig-meddig tévés (a kilencvenes évek elején ugyanis a 

Kolozsvári Rádió szerkesztői Csép Sándor irányításával még kötele-

ző módon tévéműsorokat is készítettek) időszakom lendületében, a 

mikrofon és a kamera vonzásában, az interjú- és műsorkészítések 

eufóriájában kissé értetlenül fogadtam, és őszintén szólva eszem 

ágában sem volt megszívlelni. 

A szakmai irányítás kifejezés esetemben semmiképpen nem értendő 

szabályszerűen, hiszen László Ferencnek hivatalosan soha nem vol-

tam a tanítványa: diákéveimben, a „konziban” főképpen Terényi 

Edét éreztem mentoromnak, államvizsga dolgozatom az ő irányítá-

sával hangulatos, tanulságos közös munka eredményeként készült. 

Akkoriban László Tanár úr Bukarestben tanított, utóbb kötetlenül 

laza szakmai kapcsolatunkat minden hivatalos kerettől függetlenül 

az élet alakította, márcsak azért is, mert jómagam, bár muzikológia 

szakon végeztem, zenetanárként, majd szerkesztőként dolgoztam, a 
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zenetudományos kutatás pedig inkább időközönként, egy-egy 

tanulmány, illetve a doktori dolgozat megírása révén került be az 

életembe.  

Először akkor fogadott a bizalmába, amikor Apu 75. születésnapjá-

nak közeledtével abba a tervébe avatott be, hogy a Zenetudományi 

Írások soron következő, akkor már évek óta megjelenésre váró 

kötete az évforduló alkalmából Benkő Andrást köszöntse. Előzőleg 

telefonon megkért, látogassam meg, és nyomatékosan a lelkemre 

kötötte, hogy a beszélgetésünket szigorúan titokban kell tartanom, 

mert a körvonalazódó tervet születésnapi meglepetésnek szánja.  

Apu 1980-ban Szabó Csabától vette át a sorozat szerkesztését, és 

1986-ig három kötetnek volt a szerkesztője. A következő kötet 

megjelenése 1989-re volt időzítve, teljesen készen is állt már, ám a 

politikai tiltások akkor ellehetetlenítették a megjelenését, a ’89-es 

változások után pedig a Kriterion Könyvkiadó – amennyire tudom 

– gazdasági okokból halogatta a megjelentetését. Apu 1995-ben 

ismételten kezdeményezte a kötet megjelentetését, ám ekkor is 

eredménytelenül. Feltételezem, László Tanár Úr felmérte, hogy Apu 

nem fog a zenetudományos ügy érdekében szponzorokat keresni, 

ezért határozhatta el, hogy szerkesztőként, ahogyan mondta 

„kölcsönveszi” ezt a kötetet, amely így Benkő Andrást köszöntheti 

75-ik születésnapja alkalmából.  

Utólag most azért már bevallhatom, titokban mégiscsak beavattam 

Aput a tervbe, az elképzelést vázoló születésnapi meglepetés-este 

pedig 1998 januárjában emlékezetesen szépre és hangulatosra 

sikeredett: László Ferenc mellett eljött még Almási István, felesé-

gével együtt, jómagam pedig beszerveztem kedves kolleganőmet, 

Muzsnay Magdát, hogy rádiós „nyoma” is maradjon az eseménynek. 

Igazán jókedvű találkozás volt, sokat nevettünk, koccintgattunk, 

mindenki jól érezte magát, együtt örültünk annak, hogy több év után 

a kötet végül mégiscsak megjelenhet. Mivel nekem is volt tanulmá-

nyom a kötetben, a szerkesztési munkafolyamat idején tekinthettem 

be először László Ferenc tudományos munkamódszerébe, annak 
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apropóján, ahogyan a Zsembery Elvira zongoraművészről szóló 

írásom kapcsán határozottan további részletek tisztázására, 

kiegészítésekre kért: jelezte, érdemes lenne legalább egy lábjegyzet 

erejéig utánajárni, hogyan került egykor egy Séfeddin Sefket bey 

nevű,2 zenekritikát is közlő újságíró Kolozsvárra), illetve, hogy a 

teljesebb életrajz érdekében ki kellene deríteni, kik voltak Zsembery 

Elvira tanítványai a Kolozsvári Zeneiskolában. 

László Ferenc szerkesztésében a Zenetudományi írások némi-

képpen módosult tartalommal, a Kriterion Könyvkiadó és a Magyar 

Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének közös gondo-

zásában jelent meg 1999-ben. 

Megtiszteltetésnek éreztem, hogy az évek során zenetörténeti 

vonatkozású feladatokat adott át nekem: az ő felkérésére, illetve 

közvetítésével kerültem be a Ki kicsoda 1997-es kötetének szerkesz-

tő csapatába, majd ugyancsak ő ajánlott maga helyett munkatárs-

ként a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon sok évi szünet után 

készülő befejező köteteihez. Komoly támpontokat kaptam tőle arra 

                                                        
2 A kolozsvári születésű török nevének ez csupán az egyik változata, a wikipédia.hu 
szócikke húsznál is több névváltozatát sorolja fel, a Zsembery-tanulmányban 
idézett koncertbeszámolót például egyszerűen (in.) szignóval jegyezte a Keleti 
újságban. Kolozsváron akkoriban egyszerűen Szefiként ismerték. 1913. június 6-
án született Kolozsváron, apja Ahmed Dzselál bej, az anyakönyvi bejegyzés szerint 
a török szenátus titkára volt, édesanyja pedig Incze Gabriella színésznő. 
Halálának pontos dátuma egyelőre tisztázatlan, egy 1980 Karácsonyán írt levél 
alapján valószínűsíthető, hogy akkor még élt. Az Ellenzék és az Ifjú Erdély közölte 
verseit, Félholdtól a kopjafákig című veresekötete (1934) Aradon jelent meg, a A 
hét vár országa. Útirajzok, elbeszélések, cikkek kötete (1941) pedig Budapesten, 
ugyanakkor dalszövegeket és librettókat is írt. A filmes pályát is magyarul kezdte, 
az ő regényéből írt forgatókönyv alapján készült 1944-ben a Kalotaszegi Madonna 
és ő jegyzi a film slágerdalának, a Hej rózsalevélnek a szövegét is, amely Sárdy 
János előadásában hangzik el. 1947-ben Kairóba került, ahol Seif Eddine Shawkat 
néven vált népszerű filmes szakemberré. Egyiptomban, Szíriában, Libanonban és 
Indiában is számos filmet rendezett, egyesekben maga is játszott.  
E sokoldalú és titokzatos sorsú művészegyéniség életútjának számos mozzanatát 
tisztázta a Sefket rejtély (2019) című dokumentumfilm, amely a kolozsvári Video 
Pontes Stúdióban készült (rendezője és forgatókönyvírója Maksay Ágnes, oknyo-
mozó riportere Boros Lóránd), amelyet nemrég megosztott első díjjal tüntettek ki 
a délvidéki Palicson, a Külhoni találkozások – Kós Károly Televíziós és Rádiós 
Szemlén. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Rom%C3%A1nia)
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vonatkozóan, hogy kik azok, akiknek pályaismertetése nem hiá-

nyozhat a szócikkek közül, és időközönként megbeszéltük azt is, 

hogy meddig jutottam a munkával. 

Apu halála után azt hiszem a szárnyai alá vett. 

A Kolozsvári „Transilvania” Filharmónia létesülésének 50-ik évfor-

dulójára (2005) tudományos kötetet tervezett Adrian Pop zeneszer-

zővel karöltve, aki különböző munkakörökben (zenei titkár-, művé-

szeti tanácsadó-, sőt néhány évig igazgatóként is) irányította a 

Filharmónia tevékenységét. Munkacsoportot alakítottak, kettőjük 

mellett Bujor Dânșoreanu, Pavel Puscaș, Gabriel Banciu és Dumitru 

Buzoianu részvételével, a kötet előszavát a Filharmónia akkori igaz-

gatója, Dorina Mangra hegedűművész írta volna. A csapatba – 

gondolom, a Tanár Úr javaslatára – engem is bevontak: a kolozsvári 

zenekari élet kezdeteit bemutató fejezet kidolgozását osztották rám. 

Feltételezem főképpen azért, mert a Tanár Úr tudta, hogy édesapám 

milyen elkötelezetten gyűjtötte a zenei élettel kapcsolatos doku-

mentumokat, plakátokat, műsorfüzeteket, újságcikkeket, és hogy e 

tekintélyes gyűjteményre alapozhatom a munkát. Ezekre a tanács-

kozásokra rendszerint mindenki pontosan érkezett, sohasem hiány-

zott a finom bor, a megbeszélések mindig kellemes hangulatban 

zajlottak, Adrian Pop pedig utólag „Jurnal de bord”, azaz „fedélzeti 

napló” jeligével, rögtönzött villámposta-üzenetekben összegezte a 

megbeszélteket. 

Ameddig a köteten folyt a munka, időnként váratlanul felhívott 

telefonon, egy-egy információval, ötlettel, javaslattal. Ő hívta fel a 

figyelmemet például az egykor Kolozsváron működő, tiszavirág életű, 

ám példamutató lelkesedéssel és profizmussal működő Goldmark 

zenekarra.3 Ezek a beszélgetések mindig rövid, lényegretörően cél-

irányosak voltak, amelyek azt is megmutatták, hogy milyen 

                                                        
3 A Goldmark Filharmóniai Társaság zenekara 1934-ben létesült, a kolozsvári 
neológ hitközség kultúr-alosztályaként. Az együttes névadója a világhírű, zsidó 
származású magyar-osztrák zeneszerző, Goldmark Károly (németül Carl vagy 
Karl Goldmark (1830-1915) volt, akinek néhány műve Kolozsváron is nagyon 
népszerű volt. Sakuntala című op. 13-as nyitányát például már Farkas Ödön 
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önzetlenül volt részese az együttműködésnek: ő hozott össze Gidó 

Attilával, aki akkor már évek óta elmélyülten kutatta a kolozsvári 

zsidóság történetét, ugyanakkor megajándékozott egy dokumentum 

értékű fotóval, amelyen a Goldmark zenekar egykori karmestere, 

Boskovits Sándor Kodály Zoltán társaságában látható 1963-ban 

Jeruzsálemben, a „Kelet-Nyugat” elnevezésű nemzetközi kongresz-

szuson, illetve néhány partitúrával is, amelyek egykor a zenekar 

kottatárában voltak. Ugyancsak ajándékba kaptam tőle egy műsor-

füzetet, amely annak a rendkívüli kolozsvári hangversenynek alkal-

mából készült, amelyen 1927 novemberében Dohnányi Ernő gran-

diózus, 220 tagú együttes élén vezényelte Beethoven Kilencedik 

                                                        
zenekara játszotta (először 1886-ban) és a Goldmark zenekar is műsorra tűzte. 
Első karmestere Boskovits (Boskovics) Sándor volt, akinek külföldre távozása 
után 1938-tól Fischer Vilmos (utóbb Demján Vilmos/Wilhelm Demian) vette át 
az együttes irányítását. Alapításakor 25-en muzsikáltak a zenekarban, az 1940-es 
ünnepi, tizedik hangversenyen pedig 74 tagja volt az együttesnek, amely akkor 
már közel 100.000 lej értékű hangszer-és partitúra állománnyal is rendelkezett. 
A Goldmarkban főképpen mérnökök, orvosok, tanárok muzsikáltak együtt, de a 
művészi igényességet mutatja, hogy fiatalok zenei képzését is igyekeztek biztosí-
tani. Hangversenyeit a korabeli sajtóvisszhangok szerint nagy érdeklődéssel kö-
vette a kolozsvári közönség és előadásainak művészi színvonalával kivívta a zene-
kedvelők szeretetét és a kritikusok elismerését egyaránt. 
A zenekar igyekezett minden koncertjén új műsorral jelentkezni, fellépésein rit-
kán játszott már megszólaltatott műveket. Repertoárján főképpen a klasszikus-
romantikus zeneirodalom néhány népszerű szimfóniája és versenyműve szerepelt, 
továbbá nyitányok, szerenádok, illetve néhány román, magyar és zsidó mű (Ernst 
Bloch Baal Sem niggun, Fischer Vilmos Prelúdium és fúga zsidó dallamokra). 
Bár nem nevezi nevén a zenekart, Eckhard Roelke Találkozások Ligeti Györggyel 
című beszélgetőkönyvéből (Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 31-32. old.) egyértel-
műen kiderül, hogy a világhírű zeneszerző, Ligeti György is játszott benne, említi 
ugyanis, hogy mennyire büszke volt arra, hogy az 1940-es koncerten ő szólaltatta 
meg Beethoven Hegedűversenyének üstdobszólóját. Utolsó nyilvános hangver-
senyét a Goldmark 1942-ben tartotta. 
A Goldmark Filharmóniai Társaság történetéről lásd Benkő Judit Antecedentele 
muzicii simfonice la Cluj de la începutul secolului 19. până la înfiinţarea 
Filarmonicii de Stat (A kolozsvári szimfonikus zenei élet előzményei a 19. század 
elejétől az Állami Filharmónia létesüléséig), doktorátusi dolgozat, Bukaresti 
Zeneművészeti Egyetem, 2009, 158-180 old., illetve Societatea Filarmonică Goldmark 
– una dintre primele orchestre clujene (A Goldmark Filharmóniai Társaság – az 
első kolozsvári zenekarok egyike), in: Artă și inovație. Antologie de studii de 
muzicologie și teatrologie, Editura Universității din Oradea, 2009, 212-222 old. 
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szimfóniáját, mondván, hogy a fotók fontos kiegészítői lehetnek a 

dolgozatomnak. A műsorfüzet, amelyben név szerint szerepelt a 

koncert minden közreműködője, a zenekari és az énekkari tagokat 

is beleértve (a Magyar Konzervatórium akkori igazgatója, Rezik 

Károly által szervezett hatalmas ének- és zenekarban a Magyar 

Színház zenekari tagjai mellett a Magyar Konzervatórium tanárai és 

tanulói, sőt, a Konzervatórium Egyesület aktív tagjai is felléptek) 

valóban megérezteti azt a fantasztikus lelkesedést, amellyel a ko-

lozsvári magyar muzsikusok nehéz időkben is mindig tenni pró-

báltak azért, hogy minőségi zene szóljon a városban. 

Gyakorlatilag bármikor számíthattam a Tanár Úr segítségére. Ezzel 

kapcsolatosan hadd idézzem egyik üzenetváltásunkat, amely jól 

mutatja, hogy milyen segítőkészen, gyorsan és praktikusan osztotta 

meg az információkat: az esti órában küldött kérdéseimre, amint az 

a tréfás elköszönésből kiderül, jóformán azonnal válaszolt,4 és az 

információkat gyakorlatiasan, nagy betűkkel kiemelten egyszerűen 

bejegyezte eredeti üzenetembe, a kérdések után. 
 

Kedves Tanár Úr, 

vajon azok a Ligetinek a Goldmark zenekarban való 

ténykedésére vonatkozó dokumentumok, amelyeket a Tanár Úr 

említett megnézhetők lennének valamikor (a közeli jövőre 

gondolok), mert most már körmömre ég a gyertya.  

KEDVES JUDIT,  

NINCS IDŐM TISZTESSÉGES VÁLASZLEVÉLRE, EZÉRT A 

MAGÁÉBA TOLDOM BE RÖVID VÁLASZAIMAT. 

EGYELŐRE NEM TUDOM VISSZAKERESNI, HOGY MELYIK 

INTERJÚJÁBAN OLVASTAM, DE OLVASTAM: ÜSTDOBOLT 

ÉS A HANGSZERT A ROMÁN OPERA ÜSTDOBOSÁTÓL 

TANULTA, A ZENEKAR KÖLTSÉGÉRE. MÁS FORRÁSOM 

SZERINT KONZERVATÓRIUMBAN TANULTA. NEM SOK 

HASZNA LESZ BELŐLÜK, DE AZÉRT OLVASSA EL KÉT 

                                                        
4 2009. jan. 14-én, 21.47-kor küldtem el, és jan. 15-én, 0.01-kor meg is jött a válasz. 
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MELLÉKELT FÖLJEGYZÉSEMET. ÁTHIDALÓ MEGOLDÁS: 

ÍRJA BE A DOLGOZATBA, HOGY LIGETI ÜSTDOBOLT A 

GOLDMARKBAN, EZZEL A MEGJEGYZÉSSEL: "INFORMATIE 

VERBALA PRIMITA DE LA DL. PROFESOR FRANCISC LÁSZLÓ 

(14.01.2009), CARE IN ULTIMUL AN A INTREPRINS CERCETARI 

INTENSE DEDICATE ANILOR DE TINERETE AI LUI LIGETI."  

Van egy egészen bizonytalan emlékem, miszerint Palm Jozefá-

nak egy arcképét (festményt?) évekkel ezelőtt éppen egy Mozart 

fesztivál keretében állították ki? Nem emlékeszem pontosan, 

olyan rég volt, akkor még nem is gondoltam volna, hogy Palm 

Jozefa egyszer még közelebbről fog érdekelni. Szóval Alexandra 

Rust kérdeztem, vajon a Bánffyban hol van a kép, de nem tud 

róla. A Tanár Úr, mint "Mozartos" bizonyára tudja, hol van, de 

persze, megtörténhet, hogy összekavarok valamit. Ez a rádiós 

létforma hátránya, hogy örökösen össze-vissza rohangászik az 

ember, aztán a felszínén marad a dolgoknak. 

AZ ARCMÁS AZ ÉN TULAJDONOM. KÜLDJÖN EGY 

ELSŐRANGÚ FOTÓST ÉS LEMÁSOLTATHATJA. A POTRÉ 

HÁTÁN TALÁLHATÓ FELIRAT IS ROPPANT IZGALMAS.   

A Beethoven IX műsorfüzetet, amelyet Dohányi vezényelt, és 

amelyet kölcsön kaptam, időközben beszkenneltem (na, ez is 

hogy néz ki magyarul!), úgyhogy hamarosan visszakerül. 

Ja, és még egy utolsó: a Zsizsmann Rezső munkafüzeteiben 

(amelyeket a Tanár úr is átnézett) szereplő Toducz Zsigmond 

Toduta lenne?  

IGEN, ÉS EZ AZ ADALÉK BENNE VAN AZ IRODALOMBAN IS: 

NEMRÉGIBEN A CENTENÁRIUM ALKALMÁBÓL MEGJELENT 

EGY ÜNNEPI TODUTA-KÖTET, NINUCA POP TANÁRNŐ 

SZERKESZTÉSÉBEN. ABBAN KÖZÖLTÉK NEKEM EGY, A 

TODUTA-ALAPÍTVÁNY SZÁMÁRA (TEHÁT NEM A NYILVÁ-

NOSSÁGNAK) ÍROTT FÖLJEGYZÉSEMET. KERESSE MEG A 

DIMA KÖNYVTÁRÁBAN.  

Előre is köszönöm a segítséget, jó éjszakát kívánok, B. Judit 
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NE KÍVÁNJON JÓ ÉJSZAKÁT, MERT AKKOR ELALSZOM. 

HOLOTT MÉG RENGETEG DOLGOM VAN MA ESTE.  
 
Egy cikkében a Szabadság című napilapban5 arról is írt, hogy 

amikor 2008-as külföldi kutatóútja során megismerkedett Hernád 

Ferenc klarinétművésszel, aki a negyvenes években a Kolozsváron 

Vaszy Viktor irányításával működő Filharmóniai Társaság zene-

karában játszott, nem feledkezett meg arról, hogy megkérdezze, 

megkereshetném-e őt készülő dolgozatomat további információkkal 

kiegészítendő. Nagy kár, hogy a művész, aki azoknak az éveknek 

egyik utolsó tanúja volt, elzárkózott a megkereséstől. 

„A Tanár Úr egy jó tündér” – ezt egy telefonbeszélgetésünk alkal-

mával, csak félig-meddig tréfásan jegyeztem meg. Nem tudnám már 

megmondani, minek örültem meg annyira, hogy a komoly zene-

tudóst a mesék jó tündéréhez hasonlítottam. A vonal végén rövid 

csend jelezte, hogy mérlegelte a dolgot, majd azt mondta, ő ugyan 

nem jó tündér, ám a családjukban tényleg van egy jó tündér, ez 

pedig nem más, mint a fia, Márk, aki fiatal korát meghazudtoló 

bölcsességgel próbálta édesanyját egy megpróbáltatásokkal teli 

időszakon átsegíteni. 

A „Transilvania” Filharmónia történetét bemutató kötet az akkor 

tervezett formában végül nem valósult meg, a számomra előirányzott, 

eredetileg pár oldalasra tervezett fejezetből azonban utóbb doktori 

dolgozat készült, amelyen Dan Voiculescu professzor irányításával 

dolgoztam, és a Bukaresti Zeneművészeti Egyetemen védtem meg.  

Az, hogy a dolgozatot megírtam, ugyancsak ezeknek a munkatalál-

kozásoknak az eredménye volt. Egy alkalommal ugyanis, amikor 

hármasban beszélgettünk, Adrian Pop felvetette, hogy a készülő 

fejezetet akár doktori tézisként is érdemes lenne kidolgozni.  

Itt most hadd nyissak egy jelképes zárójelet: előzőleg már jelent-

keztem a doktori iskolába, a „Gh. Dima” Zeneakadémián, Angi 

István professzor javaslatára, túl voltam már a vizsgákon és a refe-

rátumok bemutatásán, a zenei műsorok esztétikájával kapcsolatos 

                                                        
5 Bázeli észlelések (6), Szabadság, 2008. szept. 27. 
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téma azonban nehézkesen haladt, nemcsak azért, mert a rádiós 

munka szabálytalan mindig változó életvitele nehezen egyeztethető 

össze az elmélyült tudományos munkával, hanem főképpen azért, 

mert a rádiózás számomra elsődlegesen ösztönös, gyakorlati élmény 

volt, amely ellenállt az esztétikai következtetések megfogalmazásá-

nak. Édesapám betegsége idején leálltam a munkával, halála után 

pedig még jó ideig nem éreztem erőt a rádiós mindennapok mellett 

többletmunkának számító kutatás folytatásra, így a határidőből 

kifutottam. Bár rádiós szerkesztőként a doktori cím semmilyen 

szakmai előmenetelnek nem volt feltétele, lényegében csupán sze-

mélyes ambíció volt számomra, a befejezetlen tézist évekig amolyan 

családi adósságnak éreztem, Édesapám ugyanis a maga szelíd, 

csendes módján mindig próbált a kutatás felé terelgetni.  

Visszatérve beszélgetésünkhöz, igazából máig sem tudom, hogy 

véletlenül került szóba a doktorátus, vagy Adrian Poppal „össze-

beszéltek” az érdekemben. Emlékszem, amint ők ketten lelkesen 

biztattak, hogy az életben a hibák mindig javíthatóak, és ez a 

zenetudományos kutatásra is érvényes.  

Így történt, hogy a beszélgetés eredményeként 2005 őszén hirtelen 

elhatározással felvételiztem Bukarestben, a Nemzeti Zeneművészeti 

Egyetemen, a vizsgán bemutatott projekt az addigi kutatáson ala-

pult. A tanár urat is tájékoztattam az elhatározásról, 2009 májusá-

ban pedig, a sikeres védés után, Bukarestből hazaérkezve elsőként 

őt szerettem volna értesíteni arról, hogy „doktornéni” lettem, hiszen 

úgy éreztem, ezt elsősorban neki köszönhettem. A mailemre 

automatikus válasz érkezett, amely arról tájékoztatott, hogy László 

Ferenc professzor kórházban van… 

Az évek során rádiósként is többízben „összefutottunk”, főképpen a 

Mozart-fesztiválok kapcsán, illetve a Bartók markában című kötete6 

bemutatóján. Szeretettel őrzöm a könyvet, amelyet interjúnkat 

követően dedikált.  

                                                        
6 László, Ferenc, Bartók markában. Tanulmányok és cikkek (1981-2005), Polis, 
Kolozsvár, 2006. 
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Mindig élvezet volt interjút készíteni vele, nemcsak azért, mert egy-

egy kérdésre nagyon elmélyülten, átgondoltan válaszolt, hanem azért 

is, mert szinte adáskészen fogalmazott, szövegét jóformán vágni 

sem kellett, szóval nagyon megkönnyítette a szerkesztő dolgát. 

Ami pedig a pontosságát illeti, azt hiszem ez mostanság már nem-

igen jellemző a zenei világban, legalábbis mifelénk: emlékszem, egy 

Mozart-fesztivált beharangozó sajtótájékoztató után rövid interjút 

szerettem volna készíteni vele. Órája volt a Zeneakadémián, kissé 

így is késésben volt, s bár csupán pár perces késésről volt szó, udva-

riasan elhárította az interjút, érződött, hogy tűkön ült. Végül nagy 

nehezen meggyőztük, hogy legalább egy közös fotót készítsünk. 

Rádióműsorokra készülve gyakran dokumentálódtam írásaiból, 

főképpen a napilapokban, folyóiratokban közölt cikkeiből. Mindig 

újra és újra meglepett, hogy mennyire világosan, lényegretörően, 

ugyanakkor hangulatosan, élvezhető, követhető stílusban, egyszers-

mind őszintén és kritikusan járt körül egy-egy témát. 

Rendszerint már az írások címe is figyelmet követelt: az igencsak 

meglepően hangzó Előfutár a szekrényben cím7 például arra utalt, 

hogy Szabó Géza egy szekrényben őrizte gondosan édesapja, Delly-

Szabó Géza hagyatékát, vagy A csillagjós dicsérete a Czitrom Gézát 

búcsúztató írás figyelemfelkeltő címe a csillagjós (az Aranykakas 

című Rimszkij-Korszakov opera szereplője) szólamának emlékeze-

tes tolmácsolásaira utalt. Mondatnyi, vagy akár egy szavas utalások 

már-már a valóság erejével elevenítettek meg muzsikus-személyisé-

geket: A „tárcaírók” bosszúja? című írás eleven erővel idézi Antonin 

Ciolan mester egyéniségét, akinek „eleve gyanús volt mindenki, aki 

nem zenélt csak beszélt a zenéről”.8 

Örülök, hogy az évek során számos, elsődlegesen szakemberek 

figyelmét megcélzó tudományos kiadvány mellett két kötetnyi válo-

gatás (Zenei ügyelet, 1976, Zenén innen, Zenén túl, 1985) keretében 

polcról levehető formában is sikerült megőriznie a napilapokban, 

                                                        
7 A Hét, 1984/9. 
8 A Hét 1983/12. 
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folyóiratokban közölt, általa fontosabbnak, maradandóbbnak 

értékelt írások egy részét, hiszen ennek az időszaknak a közlései 

többnyire még nem érhetők el pár kattintással az interneten. Mint 

utóbbi kötet ajánlásában írja, egyik válogatás sem mérleg, csupán 

„reménykedő marasztalása néhány szívemhez közelálló írásnak és 

íráscsoportnak: hátha megérdemlik, hogy évekkel első közlésük 

után is elolvassák őket…”9 

Igazat adhatunk neki, hiszen jóformán mindenről írt: zenei múltról 

és jelenről, koncertekről és opera, illetve operett előadásokról, zenei 

jelenségekről, nagy mesterekről és ígéretes kezdőkről, ugyanakkor 

időközönként határozott, tanulságos véleményt formált az élet dol-

gairól is. A hálapénz nem júdáspénz! című, személyes hangvételű 

írásában a beteg, illetve a hozzátartozó szemszögéből is mérlegeli a 

hálapénz dilemmáját, azt, hogy át kell-e nyújtani az orvosnak azt a 

bizonyos borítékot?10 

Mindig figyelmet „követelő” szakszerűség jellemezte az általa szer-

vezett Mozart fesztiválokat is: e rendezvények izgalmas tematikája 

biztosan számíthatott a zenekedvelők érdeklődésére, ugyanakkor a 

muzsikusok számára is mindig tartogatott felfedeznivalókat, gon-

doljunk csak például az 1992-es „Mozart c-mollban”, az 1997-es, 

Salierit „rehabilitáló”, vagy mondjuk az 1999-es „Ellentétes sors-

párhuzamok” című, a mozarti életművel párhuzamosan a Joseph 

Martin Kraus életművét is megmutató fesztiválokra, amelyek mű-

sorösszeállításai minden alkalommal izgalmasan megvilágították a 

címek hátterét. A fesztiválokat beharangozó sajtótájékoztatókról 

soha nem hiányzott a hangulatot feldobó üveg finom konyak, a 

programba pedig mindig bekerültek olyan meglepetésnek számító 

különlegességek, mint például az a kiállítás a II. fesztivál keretében 

amelyen a Zeneakadémia „Ciolan”-termében Morvay Istvánnak kö-

szönhetően a világ minden Mozart bélyege megtekinthető volt, vagy 

                                                        
9 László Ferenc, Zenén innen, zenén túl. Publicisztikai írások, Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1987, 5. 
10 A Hét, 1987/15. 
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amikor 1995-ben Mozart-asztalt avattak a fesztivál keretében a 

Continental szálló „Salto” kaszinójában. Mintha mindenkiről tudott 

volna, aki figyelemmel követte a zenei élet eseményeit: ismerte 

Morvay István „mindentudó” füzetét, amelyben az opera és a filhar-

mónia szinte minden előadása szerepelt, és Zsizsmann Rezső napló-

ját is, amelyben a Szt. Mihály templomban előadott misék sor-

rendje, illetve a közreműködő muzsikusok neve is szerepel. 

Mindig csodáltam azt is, hogy milyen remek érzékkel fedezte fel a 

jövendő zenetudóst a fiatalok között: úgy tudom ő irányította pél-

dául Németh István és Sófalvi Emese zenetudományos indulását, 

meg azt is, amilyen biztosan rátalált az emberi értékekre, ennek 

egyik szép példája volt számomra bensőséges barátsága a zene-

rajongó fiatal román történésszel, Valentin Trifescuval.  

Doktori dolgozatának megvédése a Zeneakadémián (2001)11 a 

kolozsvári zenetudományos közösség igazi ünnepe volt. Zsúfolásig 

megtelt a terem, mindenki érezhetően tudatában volt, hogy nem egy 

átlagos tézis bemutatásának a részese. Olyan esemény volt ez, 

amelyen egy vérbeli tudós, aki pályája során már számtalanszor 

bizonyított, példát mutatott arra, hogy az „igazi” doktori tézis nem 

egy három éves „gyorstalpaló” eredménye, hanem a pálya tényleges, 

legfrissebb eredményeinek az összegezése. 

 

Judit Benkő (n. 1959, Cluj), muzicolog, redactor pensionat de la 
Studioul Teritorial Radio Cluj, a fost discipolă a dlui László în mod 
neoficial, începând cu anii 1990. Domeniu de interes predilect: viața 
muzicală clujeană, din secolul al 19-lea până astăzi.

                                                        
11 Béla Bartók şi muzica populară a românilor din Banat şi Transilvania („Bartók 
Béla és a bánsági és erdélyi román népzene”), kiadása Eikon, Cluj-Napoca, 2003. 


