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(Megy a magnó vándorútra, 177. állomás) 
  
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az erdélyi zeneművészet legta-

pasztaltabb és legközismertebb muzikológusához kalauzolt a jószerencsém a 
vándormagnómmal együtt, természetesen a múlt szombati vendégünk, Nagy 
Miklós professzor, agrártudományi szakíró javaslatára, akivel kollégám és jó ba-
rátom, Nagy Miklós Kund riporter beszélgetett, éppen Lakatos István zenetörté-
nészhez, Pista bácsihoz, az élő zenei lexikonhoz kalauzolt. 

— Nagyon köszönöm Miklós barátomnak, hogy rám gondolt. Külön-
ben Miklós is történész, csakhogy Ő az agrártudományban, én pedig csak a mu-
zsikusokat kutatom és még abban is hasonlítunk, hogy olyan öregek vagyunk, 
hogy neki is meg nekem is már meg vannak számlálva az évtizedeink. 

— Számomra kitüntető, hogy tréfás kedvében találtam és kavargatjuk a ká-
vénkat, közben elmondom, hogy kacifántos, kacskaringós pályafutása olvasható 
már a lexikonokban, hiszen valóban nyolcvankilenc évvel ezelőtt született, 
Nagyzorlencen, középiskoláit — az akkoriban még magyar többségű — 
Balázsfalván kezdte és a kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte el. 

— János fiam, 1913-ban az Osztrák-Magyar monarchiában, aztán Budapesten 
oklevelet szereztem a Műegyetem építészeti karán. Ott sem kottát tanultam, 
ezért az igazi Bolyai Tudományegyetemen ledoktoráltam művészettörténetből, 
hozzácsaptam az etnográfiát és az irodalomtörténetet. Ez már a Groza kormány 
idején volt, annak a Grozának, akinek a lánya, Bisztrai Mari a híres kolozsvári 
színésznőnk. Annak már három évtizede, öcsém… 

— Pista bátyám, tudomásom szerint akkor adta fejét a zenevilágának, mert 
magánúton hegedülni tanult, csakhogy Koncz János a Budapesti Zeneakadémián 
kézbe vette Pista bácsit, annyira, hogy itthon már a kolozsvári Zeneakadémián 
hegedűt tanított, de közben megtalálta szíve vágyát Seprődi Jánosnál, a zenetör-
téneti kutatást. 

— Mellesleg ellentmondásos pályán csatangoltam, mert ugye a kolozsvári 
mérnöki hivatalban útmérnöknek, illetve főmérnöknek tituláltak, de még ott volt 
Miklós barátom pályája ugyanis, amilyen szeszélyesen habzsoltam az életet, a ko-
lozsvári Mezőgazdasági Főiskolán sem a kottával foglalkoztam, hanem a földe-
ket, telkeket mértem és csak azután evett a fene a zenekutatás iránt. Már 49-ben 
a Gheorghe Dima Zeneművészetin zenetörténetre okosítottam a diákjaimat. 
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— Miközben az erdélyi magyar, román és szász zenekultúrát kutatta, vonós-
négyest alakított, amiről a korabeli sajtó nagyon szépen regélt. Rengeteg fellépé-
sük volt, bejárták Budapesttől, Fiumén keresztül Belgrádot, Bukarestet, Nagy-
váradot beturnézták Pista bácsiék. 

— Sőt, még ha jól emlékszem, Marosvásárhelyen is jártunk, ott, ahol jóval 
előttünk, még Bernádi idejében, Metz Albert megalapította Vásárhely első vo-
nósnégyesét, de hát ő már 1925-ben itt hagyott minket. De a Metz családban to-
vább élt a muzsika… Visszatérve a vonósnégyesünkre, engedd meg, hogy elme-
séljek egy történetet, Bartók Béla 1922-ben eljátszotta az operában néhány zon-
goraművét. Telt ház volt és egyszercsak egy öreg zenetanár, aki akkor volt olyan 
öreg, mint én most, felállt és hangosan odakiáltotta Bartóknak, aki hajlongva kö-
szönte a tapsot, „Hogy lehet ilyet játszani, ez nem zene, ez verekedés”. Közben 
nagy sikere volt. Akkor mi fiatalok, akik imádtuk Bartókot és már 
meagalakítottuk a kvartettet, éppen a koncert hatására mi fiatalok műsorunkra 
tűztük Bartók II. vonósnégyesét, hadd lássuk, milyen az a zenemű, ami roppant 
tetszett nekünk, hiszen mindent imádtunk, ami újdonság volt. Kíváncsiak vol-
tunk, hogy mit is csinált Bartók? Ha nem is sikerül, de próbáljuk meg. A próbá-
kat a Rákóczi út 8 szám alatti ház emeletén, egyik barátunknál tartottuk. Mi egyre 
csak próbáltuk, de a jóságos jó Istennek sem értettük, már vagy huszadszor 
kezdtük újra és újra. Az utolsó oldal címe az volt, hogy lento. Sehogy sem értet-
tük, mit is akar itt Bartók. Tudtuk, hogy ha kinyomtatták, akkor abban nem lehet 
hiba, csak mi nem értjük. Elhatároztuk, hogy minden próba után ezt a lentót 
még egyszer elismételjük, ismételgettük mindaddig, hátha egyszer megértjük, 
hogy abban mit is akar mondani Bartók. Mikor az ismétlésekre került a sor, a 
földszintről valaki egy partvissal mindig felkopott. Egyszer egy jól fésült kopasz 
úr beállított és dühösen megfenyegetett, hogy feljelent bennünket a rendőrségen, 
mert összevissza játszunk minden hülyeséget, csak azért, hogy ne hagyjuk őt pi-
henni. Azután vagy három hétig próbáltunk, egyszer a gordonkás megszólat, hát 
a lentót nem játsszuk el? Mondom, eljátszhatjuk, de mit szólnak lentről. No az-
tán csak megértettük, hogy mi is van abban a II. vonósnégyesben. Be is mutat-
tuk, az volt Kolozsváron az első Bartók vonósnégyes előadásunk. Óriási sikere 
volt, főleg a fiatalok dobogtattak hosszasan... Amikor megszoktuk ezt a hangzás-
technikát, az akkori moderneket is bemutattuk, Max Wegert, Honeggert, sőt még 
Schönberget is játsztunk. Ma ha összeütnek két fakanalat, akkor arra már azt 
mondják, hogy vonósnégyes… Mi öregek sokszor nem értjük a mai moderneket, 
de nagyon helyesen teszik, ha a klasszikusok mellett egy-egy modernet is elját-
szanak, mert csak úgy lehet megérteni, ha minél többször hallja az a koncertre já-
ró jámbor lélek. Az egészen modern, zörejes, glisszandós csikorgásokat jobb ol-
vasni, mint hallgatni, szoktam mondogatni, amiért a diákjaimtól bizony megka-
pom a magamét. Odajutunk, hogy lesz olyan kompozíció, hogy az csak a zené-
szeknek fog szólni és elfelejtjük, hogy van egy zenekedvelő társadalom is. Pedig 
nem vagyok egy begombolkozott pasas, én az életvidámságra szavazok, szeretek 
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marháskodni. Élvezem az életet. Szeretem a viccet az életben és a muzsikában is. 
Pedig, ahogy már mondtam, nekem már meg vannak számlálva az évtizedeim… 
Tegnap este bekapcsoltam a rádiót és egy Dorel Popa nevű klarinétos vagy 15 per-
cig fújta, minden kíséret nélkül a számokat, a végén hatalmas ovációval és tapssal 
nyugtázták az előadóművészt. Se dallam, se ritmus. Mi öregek már szeretnénk, ha 
lenne abban a darabban egy kis melódia, ritmus, vagy lento. A mai fiatalok talán 
azért tüntetik ki az előadót tapssal, hogy nehogy azt higyjék róluk, hogy nem értik az 
a fajta a muzsikát. Már többször megkérdezték, hogy Pista bácsi, maga ötven, hat-
van éve jár a koncertre, és ami nem tetszik, azt mindig hangosan kimondja és hozzá-
teszi, hogy nem érti a muzsikát. Én már ilyen szókimondó vagyok… A zenét meg 
kellene értse mindenki… 

— Gondolom, ha most témaváltásként megkérdezném, hogy milyen tárgyi 
emlékeket őriz, akkor új tekercset kellene tegyek a magnómra. 

— Bevallom becsületesen, hogy megvásároltam, megszereztem minden régi 
anyagot, ami a kolozsvári zenei élethez kapcsolódott és arra igyekeztem, hogy azt 
megosszam embertársaimmal és könyv formájában a kezükbe adjam a dokumen-
tumaimat. Legyen rálátásunk, hogy miből és hogyan alakult ki az erdélyi zenevilág? 
Főleg Kolozsvár zenei élete. Ma Kolozsvár Bukarest után az első nagy zenei múlttal 
és jelenléttel rendelkező város. Ezen nem is csodálkozhatunk, mert két operája, ze-
nei elemi iskola, zenelíceum, Zeneművészeti Főiskolája, Koreográfiai intézete van, 
filharmonikusaink vannak, kórusok, könnyűzenekarok, nem beszélve a népzené-
szekről és ami legfontosabb, hogy van ennek a városnak egy hatalmas zeneértő kö-
zönsége. Nekik írtam a könyveimet, az 1977-ben megjelent A kolozsvári magyar zenés 
színpad címűt, vagy A Kodály művészetének útja Erdélyben, vagy az Erkel Ferenc élete és 
munkássága, vagy amit 1939-ben adtam ki, A muzsikus Ruzitskák Erdélyben címmel. 
1941-ben jelent meg a Brassai Sámuel és a muzsika című kötetem. Róla tudni kell, hogy 
ő volt az utolsó erdélyi polihisztor. 

1943-ban megírtam Liszt Ferenc Erdélyben, rá egy évre megírtam a Liszt Ferenc 
Kolozsváron című munkáimat. 

— És ne feledjük ki a felsorolásból az anekdotagyűjteményét, aminek azt cí-
met adta, hogy Az én humoróidjaim. De nem feledhetjük el, 1977-ben megírta a 
Kolozsvári Házi Zeneikör, vagy a Kolozsvári Zenetáraság című tanulmányait. Érdekes-
nek találtam a kolozsvári zenés színpad teljes kronologikus leírását, amelyben az 
1804/1805-ös évadban marosvásárhelyi kapcsolatokra is fény derül. 

— Abban az évadban Seltzer karmestersége idején új színpadi műforma ke-
rült színpadra, a balett, ánglus balett volt egy levonásban. Ezt írták a színlapon. 
Tengeren való tavaszi sétálás, vagy szélvész. Ezeket Reinwart Károly szerezte és 
rendezte. Nagyon megkedvelte a közönség és ezzel Marosvásárhelyre is ellátogattak. 
Aztán váratlanul Reinwart Károlynak és balettkarának felmondtak. De függetle-
nítették magukat. 1806. július 22-én bemutatta a balettkar az Egy cigány vagy az ör-
dög és nagyanyja című jellem balettet. Az előadás azonban botrányba fulladt, mert a 
főurakból és polgárokból álló közönség megbotránkozott azon, hogy a cselek-
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mény szerint, két úri kisasszony beleszeret két cigánylegénybe. Olyan megbo-
csáthatatlan bűnnek számított akkoriban, hogy a hatóság betiltotta az előadást, 
Reinwartot 24 órára kenyérre és vízre börtönbe zárták, a társulatot pedig kitiltot-
ták Kolozsvárról. Ez csak egy apró epizód. De rengeteg mozaikból áll össze a 
kolozsvári zenei világ. Szerencsére a főiskolán nagyon sok olyan fiatal tanulja a 
zenekutatást, a zenetörténetet, hogyha behunyjuk a szemünket, minden menni 
fog magától. Tudja, kaptam a várostól egy harmadosztályú sírhelyet, mert mér-
nök koromban én rendeztem és méreteztem a felső temetőben, egyre kisebbekre 
a sírokat, mert úgy szólt a parancs. Behívatott a polgármester, megkínál ciga-
rettával. Na, mondom magamban, itt nagy baj nincs. Erre megkérdi tőlem, igaz, 
hogy nem akarja elfogadni a harmadosztályú sírhelyet? Mondom, igaz, mert tud-
ja, olyan kicsik azok a sírhelyek, hogy abban csak ülni lehet. Hát nem ültem én 
eleget itt a hivatalban negyven évig? 

— A kissé morbid vicc után hadd kérdezzem meg, baráti körben hogy neve-
zik Pista bácsit? 

— Ja, hát hogy a kolozsvári zenei életnek itt én vagyok a Honthy Hannája. 
— Itt látok egy Aba-Novák rajzot, mi a története? 
— Rég volt, egyszer egy katona bekopogott, beengedem. Kérdem, kihez van 

szerencsém? Mondja, hogy Aba-Novák Vilmos. Itt ebben a szobában. Nem ér-
tettem, újból rákérdeztem, s megint mondja: Aba Novák. Hitetlenkedve néztem 
a bakaruhást. Azt mondja, adjon egy papírt. Adtam, elővette a plajbászát, s leraj-
zolta önarcképét és aláírta. Akkor jöttem rá, hogy igazat beszélt. Ő különben a 
bokálygyűjteményemet akarta megnézni. Most is itt tartom a bokályaim mellett. 

— Köszönöm a kedvességét és tartsa meg a munkakedvét a jó humora mel-
lett és arra kérném, nevezze meg a sorozatunk következő alanyát. 

— Nagyon jó barátom a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti 
Főiskola dékánja, Szabó Lajos, író, az ő felesége Imberi Melinda tanárnő, szeret-
ném, ha a következő szombaton Ő mesélne magukról. Hiszen kolozsváriak vol-
tak valamikor. 

— Köszönöm az interjút és kérnék néhány sort a sorozatunk emlékfüzetébe. 
— Szíves örömet, ha ki tudjátok olvasni a macskakaparásomat. „Nagyon örven-

dek, hogy találkozhattam a vásárhelyi rádió munkatársával, Csifó Jánossal és remélem, hogy 
mielőtt elvonulnék a házsongárdi temetőben levő III. osztályú síromba, még találkozni fogok 
vele. Addig is szeretettel köszöntöm összes vásárhelyi barátaimat, egykori tanítványaimat. 
Lakatos Pista bácsi. 

 
Kolozsvár, 1978. december 11. 


