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A válogatás és a szerkesztés elveiről

Elöljáróban szükséges elmondanunk, hogy mi indokolta kötetünk címét, s a címben 
foglaltakat hogyan értelmezzük. Első kérdés: miért romániai, miért nem erdélyi? Mert 
gyűjtőkörünkbe Erdély mellett beletartozik a Bánság és Partium („Királyhágómellék”) 
területe, a Kárpátokon túli, elsősorban bukaresti magyarság, népzenei vonatkozásban 
pedig a moldvai magyarok olyan zenei öröksége és olyan zenei megnyilvánulásai, ame-
lyek számot tarthatnak a zenetudomány érdeklődésére. A felsorolt területek magyarsága 
összességében száz éve nevezhető romániai nemzetiségnek, a címbeli „évszázad” is erre 
vonatkozik. Gyakorlati megfontolásból viszont nem tekintettünk külön entitásként az 
1940–1944 közötti időszakra, bibliográfiánk így a fent jelzett területek magyar vonatko-
zású zenetudományi szövegeit egységesen összesíti, egészen a közelmúltig.

A címbeli „magyar vonatkozású zenetudomány” szókapcsolat többféle értelmezést 
takar. Jelenti egyrészt ezeken a területeken működő magyar nyelven publikáló kutatók, 
szakzenészek zenei tematikájú munkáit, másrészt bármilyen nemzetiségű romániai és 
külföldi szerzők olyan műveit, amelyek a romániai magyar zenével kapcsolatba hoz-
hatók, függetlenül attól, hogy mi a közlés nyelve, és hogy hol láttak napvilágot. A ze-
netudomány szó itt nem azt jelzi, hogy bibliográfiánkban kizárólag muzikológusok, 
népzenekutatók szakmunkái kaptak helyet. Válogatásunkban felvettünk számos olyan 
kisebb írást, amely forrásközlésnek számít, vagy olyan közművelődési cikket, amely 
részben vagy egészen a zenetudományi kutatás számára is hasznosítható. A népzeneku-
tatás szemszögéből fontosak lehetnek a helyi és a megyei népdalgyűjtéseket tartalmazó 
kiadványok, még abban az esetben is, ha nem kifejezetten tudományos igénnyel készül-
tek, hiszen a szakavatott tudományos kutatók sosem tudták bejárni a teljes nyelvterüle-
tet. Mind a mai napig léteznek jelentős fehér foltok, olyan településcsoportok, ahonnan 
nincsen népzenei adatgyűjtés, vagy csak igen csekély mértékben van. De nemcsak a 
dallamközlések használhatók a népzenekutatás számára, hanem a népzene helyi életét, 
a tánccal és a népszokásokkal való kapcsolatát ecsetelő, leíró jellegű közlések, amelyek 
nélkül nem lehet tudományos megállapításokat tenni a népélet zenei vonatkozásairól, 
annak történeti gyökereiről, a hagyomány és a polgárosulás viszonyáról. Ezért kerültek 
bibliográfiánkba egyszerű dallamközlések vagy a falusi közösségek zenei életét leíró 
néprajzi munkák, sőt általános falumonográfiák is, amelyeknek gyakran csak egy-egy 
fejezete közöl népzenével, néptánccal, zenei közművelődéssel kapcsolatos összefoglaló 
adatokat. Hangsúlyozzuk itt az összefoglaló jelleget, hiszen arra nem törekedtünk, hogy 
egy-egy aktuális népünnepély, helyi vagy regionális zenés esemény (például kórusta-
lálkozó, fúvószenekarok találkozója, folklórfesztivál stb.) sajtókrónikája is bekerüljön 
a bibliográfiába. Ugyanez érvényes a komolyzene területén a helyi koncertekre, bemu-
tatókra. Ugyanakkor fontosnak tartottuk az időközben megjelent nemzetiségi zenei 
mozgalmak (táncház, régizene, könnyűzene) fesztiváljainak, média- és hanglemez- 
megjelenéseinek általánosabb bibliográfiai dokumentálását is.
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BEVEZETŐ

Első szakosztályi tanácskozásunk és az annak eredményeképpen létrejött új kötetünk, immár 
a hatodik CERTAMEN, szokás szerint a tudományos kutatási eredmények sajátos találkozá-
si felülete, most egyszersmind új tudományterület befogadója is – a László Ferenc kolozsvári 
zenetudós munkássága előtt tisztelgő emlékező szekció előadásai révén.

A nyelvészet területén ezúttal hatásvizsgálatok születtek: Máthé Dénes nyelvtörténeti ta-
nulmánya a reformáció kezdetének 500. évfordulójához is kapcsolódva mutat rá a magyar 
nyelv alakulása folyamatának egy korszakára. Zsemlyei Borbála vizsgálata sajtónyelvi-nyelv-
szociológiai szempontot érvényesít. 

A szülés és születés léthelyzeteihez rendelődő népi tudás tanulmányozására antropoló-
giai-higiéniatörténeti megközelítésben dr. Balázs Lajos vállalkozik. 

A tudomány művelésének határok fölött átnyúló történeti diszciplínáját, a historia 
litterariát Csata Adél a képzését Erdélyben megszerzett lelkész, Benkő József munkásságában 
követi nyomon. Nagy Katalin a nevelés fi lantróp irányzata tankönyvpéldáival jelzi a reform-
kori magyar iskolaügy viszonyát a Habsburg-monarchia egységesítő terveihez, másrészt 
hangsúlyozza a kérdésbe aktívan bekapcsolódó személyek, például egy Döbrentei Gábor sze-
repét a megújítási kísérletekben. Bartha Katalin Ágnes a színészszerep és a nagyvárosi lét 
összefüggéseit tárgyalja, rámutatva Prielle Kornélia és Bulyovszkyné Szilágyi Lilla életvitele 
jelentőségére, a 20. századi magyar női önismeret és társadalmi szerep értelmezésének alaku-
lására. Pieldner Judit egy Radu Jude-fi lm elemzésével kutatja intermediális keretben a kultu-
rális emlékezet és a történelem tényleges jelentéseit, összefüggéseit. 

Az EME I. Szakosztálya Erdélyi Zenetudományi Munkacsoportja László Ferenc évfor-
dulójának szentelte előadásait; Németh István Csaba a kolozsvári zenetudós hagyatékának és 
a feldolgozása módszereinek bemutatásával, Biró Viola a Bartók-kutató László Ferenc port-
réjának árnyalásával, Szakács Boglárka egy zenemű vizsgálatával, Sófalvi Emese az erdélyi 
Mozart-kultusz korai időszakának vizsgálatával, Potyó István pedig egy kevéssé ismert kö-
zép-kelet-európai zeneszerzőre való emlékezéssel tiszteleg az 1937-ben született tudós tanár 
emléke előtt.

Minthogy 2017-ben a reformáció fél évezredes és az osztrák–magyar kiegyezés másfél 
százados évfordulójára emlékeztünk, a történelem szekció előadásai is főként e két eseményre 
és kapcsolódó vonatkozásaikra összpontosítottak. A Reformáció 500 című tömbben történé-
szek és egyháztörténészek világítanak rá a reformációnak az erdélyi egyház-, művelődés-, 
gondolkodás- és iskolatörténetre kifejtett hatására. Szó esik a Szilágyság egyházkormányzati 
hovatartozásának kérdéséről, az erdélyiek kora újkori wittenbergi peregrinációjáról, Szenci 
Molnár Albert gyűjteményeiből származó, autográf reformátori levelekről, illetve Huszti 
András teológiai gondolkodásának kérdéseiről. A kötet Az osztrák–magyar kiegyezés a szimbo-
likus politika tükrében címet viselő része a konferencia Pál Judit (Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Magyar Történeti Intézet) és Cieger András (Magyar Tudományos Akadémia Böl-
csészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) társszervezők közreműködé-
sével megszervezett tömbje több előadásának tartalmazza írott változatát. Szó esik Ferenc 
József magyar királlyá koronázásának a szimbolikus politika területén is megnyilvánuló kér-
déseiről, Erdély 1867-es uniójának szimbolikus megjelenítéséről, illetve a dualizmus korában 
magyar fennhatóság alatt álló Fiume körüli rövid adriai partszakasznak, a „Magyar Tenger-
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nek” a nemzetiesítésére tett kísérletekről. Az írások az 1867-es kiegyezést és az azt követő 
korszakot gondolják újra olyan esettanulmányok formájában, melyek a szimbolikus politika 
kérdéseit állítják vizsgálódásaik középpontjába. Továbbá Torda és Dés város természeti erő-
forrásainak a feltérképezése által az erdélyi kora újkori várostörténet egyes, főként gazdaság-
történeti vetületeiről is szó esik. 

Minden írás a források sokrétű vizsgálatára alapozva hoz újat vagy fogalmaz meg más, 
újabb értelmezést az említett témákban. A különféle korok történéseit, különböző források 
alapján és különböző módszerekkel tárgyaló, a szakmai pályájuk különböző állomásain és 
más-más kutatóhelyeken működő szakemberek által létrehozott munkák egy kötetben való 
közreadása, reményeink szerint, továbbra is a különféle tudományágak közötti párbeszédet és 
eszmecserét, egymás eredményeinek behatóbb megismerését eredményezi.

A szerkesztők
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BEVEZETÉS

A kötet a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat 17. fórumán az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában 2018. november 24-én elhangzott 
előadások jó részének tartalmazza szerkesztett változatát. Hetedik kötetünk különös 
gazdagságát a rendezvény mindenkori funkciója is adja: felmutatni a jelenlegi kuta-
tások irányait; ennek sokfélesége azonban konvergenciákat is jelent. 

A kulturális kapcsolatokat irodalmi és politikai kontextusban látjuk Benő Eszter 
tanulmányában, aki az Osztrák–Magyar Monarchia két nyelvben és két kultúrában 
otthonos szerzője, Dóczi Lajos pályaképét adja és Varga P. Ildikóéban, aki Bán Ala-
dár fi nn levelezéséről ír. A szokáskutatás rendjén egy jelenkori népszokás érzékiségé-
ről Balázs Lajos, II. Apafi  Mihály bécsi temetési pompájáról Csorba Dávid értekezik. 
A 17–18. század történetírói szemléletét Szent Jeromos egyházatya életrajza kapcsán 
Pap Levente, a korai magyar újságírás erdélyi hátországát Benkő József példáján 
Csata Adél mutatja be. Nőtörténeti kutatásaink sorában Apor Péter felesége három-
széki népszerűségének okaira világít rá Papp Kinga; Biró Annamária 18. századi női 
költők nehéz érvényesülésére, Bartha Katalin Ágnes a színpadi és a társadalmi szere-
pek tudatos alakítására és egymásra hatására hívja fel a fi gyelmünket főleg Prielle 
Kornélia példáján, Lengyel Nóra a kommunista börtönöket túlélt Fenyvesi Judit em-
lékiratát nemcsak az emlékezet, hanem a test, a trauma és az identitáskutatás szem-
pontjait is érvényesítve értelmezi, Tapodi Zsuzsa pedig Gerlóczy Márton női narrá-
torú, új családregényét elemzi. 

A kötetben közölt zenetudományi írások kolozsvári zeneszerzőket és a városhoz 
kapcsolható alkotásokat mutatnak be. Az egyházzene, esztétika, népzene, történeti 
zenetudomány, interpretációs gyakorlat és analízis területét érintő tíz tanulmány az 
erdélyi magyar zeneszerzés utóbbi két évszázadának sajátos keresztmetszetét is adja. 
Potyó István Farkas Ödön mindeddig kéziratban fennmaradt E-dúr miséjének elem-
zését, Windhager Ákos Terényi Ede miseparafrázisainak új olvasatait közli. Csíki 
Endre, az elfeledett magyar-örmény zeneszerző, karmester alakját Fancsali János ele-
veníti fel. Horváth Bálint Szőllősy András zeneszerző, muzikológus kolozsvári tanu-
lóéveit és ennek az időszaknak az életműre gyakorolt hatását foglalja össze. Farkas 
Ferenc 1941–1943 közti erdélyi tevékenységét, szerepét a helyi zenei életben, vala-
mint hangversenytermi, színpadi és fi lmzenei kompozícióit Fekete Miklós és Né-
meth Zsombor vizsgálja. Péter Éva az erdélyi népzene hatását ismerteti id. Márkos 
Albert életművében, majd vokális népdalfeldolgozások elemzésével világít rá a zene-
szerző alapvető kompozíciós elveire. Herpay Ágnes az előadói gyakorlat oldaláról 
közelíti meg két kortárs szerző, Orbán György és Selmeczi György fagottdarabjait. 
Angi István Cornel Țăranu és Szegő Péter mester-tanítvány kapcsolatának prizmá-
ján keresztül láttatja a Nomád énekek és a MOM Kelet varázsában ihletett műveit és 



 

10

ezek előadásait. A Török-Gyurkó Áron által használt hangzásterek bemutatásával 
Sófalvi Emese a kolozsvári zeneszerző-nemzedék fi atal, avantgárd képviselőjének 
portréját vázolja.

A kötet történelmi témájú írásai közül Arany Krisztina tanulmánya a fi renzei 
származású Manini család magyarországi és azon belül erdélyi letelepedésének, in-
tegrációjának és üzleti tevékenységének jellegzetességeit vizsgálja, de a magyarorszá-
gi és erdélyi források alapján a család fi renzei pénzügyi és társadalmi hátteréről is hoz 
új adatokat. Laczlavik György a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 
folyó kora újkori források digitalizálásának a folyamatába, eredményeibe és a létreho-
zott adatbázis gyakorlati felhasználásának kérdéseibe vezeti be az olvasót. Bányai 
Réka írása könyv- és könyvtártörténeti kuriózumként bemutatja az egykori mikházi 
ferences kolostornak a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban megőrződött ős-
nyomtatványait. K. Weisz Szidónia ugyanezen intézmény 18–20. századi halotti cí-
mereinek gyűjteményéről ad átfogó leírást. Bándi András az erdélyi bolgár evangéli-
kus egyházközségek történetéről és a 17. századtól a 20. század közepéig tartó asszi-
milációjának kérdéseiről értekezik főként az egyházközségi levéltárak fennmaradt 
adatai alapján. Pakó László a kora újkori Kolozsvár halálba torkolló házassági konf-
liktusainak a bemutatásán keresztül közelít a város 16–17. századi jog-, intézmény- 
és társadalomtörténetéhez. Végül Kulcsár Krisztina II. József 1773-as erdélyi látoga-
tása kapcsán ad részletes leírást az út megszervezéséről, lebonyolításáról, az uralkodó 
szándékairól, illetve mutatja be a személyes látogatásnak az országrész hivatali szer-
kezetére és az egyes hivatalokban tevékenykedő hivatalnokhálózatára tett hatásait.

A Certamen korábbi köteteihez hasonlóan, most is számos tudományág, korszak, 
intézmény és kutatónemzedék képviselteti magát egy közös kiadványban, amely re-
ményeink szerint lehetőséget biztosít egymás tudományos eredményeinek jobb meg-
ismerésére és a szakmai párbeszéd kiszélesedésére.

A szerkesztők
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BEVEZETÉS

A kötet a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat 18. fórumán az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában 2019. november 23-án, 26-án, illetve 
30-án elhangzott előadásokból közöl válogatást. Szükségesnek látjuk megjegyezni, 
hogy a tanulmányok véglegesítése közben a kutatás körülményei a kutatóhelyeknek 
a koronavírus-járvány miatti zárva tartása okán számottevően megváltoztak. Ez 
ugyan új kihívások elé állította a szerzőket, és a kötet elkészültének a folyamatát is 
késleltette, de reményeink szerint nem hagyott nyomott az írások szakmai értékén.

A nyelv-, irodalom- és színháztudományi írások tudományos vizsgálatai a magyar 
nyelv archaikus változatára utaló nyelvjárás és a 2019-ben publikált erdélyi novella 
révén időben is széles sávon mozognak – a kifejezés és kommunikálás kérdéseiben 
pedig a változások értelmezésének módszertanát keresik.

Az utóbbi években gyakoribb, egyébként az ókorból ismert elbeszélő eljárás, az 
állatszereplős prózai művek erdélyi megvalósulásait értelmezi Tapodi Zsuzsa 
ökokritikai szempontokat érvényesítve; Dadai Lóránd (Székely Mózes író néven 
1931-ben Zátony címmel közzétett), illetve Selyem Zsuzsa regényének (Moszkvában 
esik. Egy kitelepítés története, 2016), továbbá Selyem Zsuzsa egy 2019-ben publikált 
novellájának elemezésével.

Huszthy Bálint az észak-moldvai nyelvjárásokat a szakirodalomban és terepen is 
tanulmányozva arra a megállapításra jut, hogy „az észak-moldvai sziszegés megőrzött 
régiség volta szinkrón fonológiai megközelítésből is kimutatható”.

A nyelv, irodalom és színház összefüggő problematikájában ez alkalommal a for-
dítás kérdése dominál. Jankó Szép Yvette színházi ökoszisztémáról, a távolabbi jövő-
ben is fennmaradó konstruktumokról (hiperobjektumokról), ezek között például  a 
sietve rögzített (és újranézhető) színházi előadásokról, ezek kulturális kockázatairól 
értekezik, továbbá a színházi fordítástudomány merevségéről, amennyiben ma is kü-
lön tanulmányozza a drámaszöveget és a színpadi produkciót. Goron Sándor Shakes-
peare Julius Caesarja Vörösmarty-féle fordításának nyelvét tanulmányozza a 19. szá-
zad első felére, a magyar szépirodalmi nyelv egységesülésének e sajátos periódusára 
vonatkozóan;  fi gyelmét a drámai szóhasználat és a hangzás elemeire összpontosítja. 
Benő Eszter Dóczy Lajos Faust-fordítását, sőt újrafordítását  – egyéb magyar Faust-
átültetések kontextusában mint pragmatikai adaptációt vizsgálja és értékeli.

A történelmi témájú írásokat tömörítő rész a magyar történelem utóbbi négy 
évszázadának történéseibe kalauzolja az olvasót. Az írások legtöbbje a tudomány 
napi tanácskozás „Cselekvő arisztokraták” című – a Debreceni Egyetem Történeti In-
tézetével és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetével közö-
sen szervezett – tömbje keretén belül elhangzott előadások szerkesztett változatait 
tartalmazza. A rendezvény alkalmával az előadók tudományos eredményeik közzété-
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tele mellett a 90. életévét betöltő történész, az MTA külső tagja és az EME korábbi 
elnöke, Egyed Ákos munkássága és személye előtt is tisztelegtek. Szabadi István írá-
sa a Szilágyság 17. századi vallási sokszínűségéről értekezik a Báthory-család két női 
tagjának Szilágysomlyó vallási képének az alakításában kifejtett szerepe bemutatása 
által. Több tanulmány az arisztokratáknak az ország gazdasági életében betöltött sze-
repéről szól. Kónya Péter a nagymihályi Sztáray grófi  család és uradalom 18. századi 
felemelkedéséről ír, Papp Klára a 18–19. századi Erdélyben is jelentős szerepet játszó 
Csáky család több tagjának vizsgálja gazdasági törekvéseit, Biró Annamária pedig 
Teleki Sámuel kancellár és fi atalon elhunyt tudós fi a, Domokos karrierépítésének 
különbségeire mutat rá. Fehér György a szövetkezeti mozgalom „atyjaként” és az 
agrárius mozgalom vezetőjeként ismert gróf Károlyi Sándor személyiségével foglal-
kozik. Kaposi Zoltán bemutatja, hogy a bécsi bankárokból álló Biedermann família 
egyes tagjai hogyan telepedtek meg a Dél-Dunántúlon, és váltak a térség vezető 
gazdasági szereplőivé. Több írás az arisztokrácia két világháború közötti szerepéről, 
kapcsolatrendszeréről és az időszak társadalmi-politikai jelenségeiről tár fel új adato-
kat. Püski Levente a Károlyi család egy újabb tagjának, Károlyi Gyula grófnak az 
1930-as évek közepén a magyarországi földreform körül kibontakozott vitákban be-
töltött aktív szerepéről értekezik. Kerepeszki Róbert a Habsburg-család azon tagjait 
veszi számba, akik a két világháború közötti időszakban a magyar trón követelőiként 
léptek fel, megvizsgálva szándékaik lehetséges motivációit, támogatói táboraikat és 
királyi aspirációik gyökerét és valóságalapját is. Barta Róbert a magyar félarisztokrata 
családban született Márff y-Mantuano Judit angliai újságírói és gazdasági szakértői 
tevékenységének részletes áttekintése által rámutat, hogy a férje révén a 20. századi 
angol társadalom és politikai döntéshozók között szerteágazó kapcsolathálót kialakí-
tó asszonynak mekkora szerepe volt abban, hogy az angolbarát magyar politikai elit 
hangja eljuthatott az 1945 előtti angol politikai döntéshozók füléig.

A VIII. Certamen-kötet visszatérője a művészettörténet szekció öt tanulmánnyal, 
hiszen utoljára a IV. kötetben (2017) jelent meg művészettörténeti témájú szakcikk. 
Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész az egyik legismertebb székelyföldi 
falképegyüttes, a székelyderzsi unitárius templom falképeinek Saul megtérése jelene-
tét értelmezi. Írásában többek között megpróbálja – a régebbi szakirodalomban is 
feltűnő – tézist bizonyítani, miszerint a falkép nevezetes feliratában szereplő Ungi 
Pál nem csak megrendelője, hanem készítője is volt az utóbbi években helyreállított 
freskónak. Kónya Anna erdélyi középkori falképek ikonográfi ai elemzésével foglal-
kozik. Egy nemrég feltárt székelydályai jelenetet, melyet eddig az Egyház hajójaként 
értelmeztek, Szent Orsolya hajója allegorikus ábrázolásával azonosítja. Tanulmánya 
második részében a nagyszebeni egykori domonkos apácakolostor (ma ferences 
templom) szintén nemrég megismert falképegyüttesének ritka Szent Bálint-ábrázo-
lására nyújt magyarázatot. Veress Ferenc nagyívű ikonográfi ai tanulmánya a Királyok 
imádása-epifániajelenet eucharisztikus vonatkozásait követi nyomon a kései antikvi-
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tástól a barokk festészetig, és kifejti ezek szoros kapcsolatát a misztériumjátékokkal. 
Szőke Balázs írása a kolozsvári Farkas utcai templom boltozatairól alapvető, hiszen a 
2015-ben befejezett helyreállítás alkalmával feltárt nyomok és saját kutatásai alapján 
először sikerül alaposan körbejárni ezt a központi jelentőségű kérdését Erdély késő 
középkori és koraújkori építészettörténetének. Elemzi a szentélyboltozatot, elfogad-
ható digitális rekonstrukciót rajzol meg a templomhajó 1603-ban lerombolt boltoza-
táról, mely számos erdélyi – főleg szász – templom késő gótikus boltozatának a min-
tájává vált. A hajó boltozatát 1643-ban egy, a Baltikumból érkezett „Kőmíves Német 
György” mester vezetésével építették újjá, amely – a hatalmas fesztáv miatt is – egye-
dülálló teljesítmény volt a korban. Az új boltozat egyesítette a baltikumi és a magyar 
késő gótika szerkezeti jellegzetességeit. Orbán János tanulmánya a polgárosodó Ma-
rosvásárhely miliőjébe kalauzol el a főtéri Bissingen-palota 18. század végétől a 20. 
század elejéig nyúló, változatos történetű fénykorának szakavatott elemzésével.

A 19–21. századi magyar zenepedagógia erő- és irányvonalait járja körül a Zene-
tudományi szekció hat előadásának szerkesztett változata. A zeneművészeti képzés új 
terei fejezetben Potyó István és a Bodurian Ágota–Simény Beáta szerzőpáros hiány-
pótló intézménytörténeti vázlata (a kolozsvári Római Katolikus Zeneiskola és a szé-
kelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Líceum históriája) mellett Csákány Csilla két 
iskolateremtő erdélyi zeneesztéta műhelyének párhuzamos bemutatására vállalkozik. 
A romániai magyar művészeti szakoktatás kortárs eszközeit és jövőbeni lehetőségeit 
jeleníti meg Hadnagy Melinda a kisiskolásoknak szánt zeneelmélet-tankönyvek 
elemzése során. Az általános zenei képzés egyre gazdagodó koncertpedagógiai vo-
natkozásait, a zenei élmény  közvetítésének elméletét és annak marosvásárhelyi, vala-
mint debreceni gyakorlatát Elekes Márta Adrienne és Váradi Judit tanulmánya rész-
letezi.

A szerkesztők
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“Mozart’s Transylvanian Pupil” Josepha Palm. Possible 
Connections and Narratives1 

EMESE SÓFALVI  
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca 

Faculty of Reformed Theology and Music 
 

Abstract 

At the turn of the 19th century, new developments took root in the 
musical culture of Transylvania. With the government moving to 
Kolozsvár (Klausenburg in German, today known as Cluj-Napoca), 
the city developed into a cultural centre of Western standards. 
Theatrical presentations, musical academies and, notably, Viennese-
style chamber music concerts became more and more popular among 
the region’s Hungarian nobility, especially the close circle of the 
governor, Count György Bánffy. A contemporary source frequently 
cited by local scholars indicates that his wife Josepha (née Palm, b. 
Vienna 1754, d. Cluj 1816) was a disciple of Wolfgang Amadeus 
Mozart. International literature doesn’t confirm this, however, and 
other surviving documents diminish the plausibility of the 
“Transylvanian pupil” legend. 
Nevertheless, Countess Bánffy is the earliest figure to represent a 
successful implementation of Western European artistic standards in 
the region; she introduced cultural elements typical of her native 
town, the Habsburg Empire’s capital, to Kolozsvár. Josepha Palm 
supported German-speaking theatre groups and became Maecenas to 

                                                      
1 Present article summarizes the author’s previous research results which were partly 
published in Hungarian, in Sófalvi, Emese, Josepha Palm és a Mozart-kultusz 
kezdetei Erdélyben [Josepha Palm or about the beginnings of the cult of Mozart in 
Transylvania], In: Egyed, Emese–Pakó, László–Sófalvi, Emese (eds.), CERTAMEN 
VI. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019, pp. 123–130, and in Romanian in 
Sófalvi, Emese, “Credo in Mozart”. Lucrările mozartiene ale muzicologului Francisc 
László [“Credo in Mozart”. The Mozart-studies by Francisc László], In: Banciu, 
Gabriel–Șuteu, Cristina (eds.), Doctoralia. Lucrările Simpozionului tinerilor 
cercetători „Romeo Ghircoiașiu”, ed. III., Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, pp. 
149–163. 
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the local Kleinmeisters, strongly influencing the reception of Viennese 
composers' works, particularly Mozart's, in Transylvania. 
 
Keywords: Josepha Palm, Mozart reception, Maecenas, Transylvania 

 
Scholars exploring the musical culture of early 19th century 

Transylvania frequently refer to an outstanding but rather inexplicit 
topic of local historiography: the narrative of Countess Josepha Palm 
as a pupil of Wolfgang Amadeus Mozart. Regional research literature 
on Mozart’s local reception considers the composer’s presumed links 
to the Transylvanian aristocracy a certainty, and it has perpetuated that 
certainty for decades, without ever questioning or probing the 
reliability of the professional or personal relationship between the 
acclaimed artist and the wife of the region’s governor. 

Using musical historiography methods, this paper examines the 
conflicting elements in the conventional “Transylvanian pupil” 
narrative, while also elucidating the role and place of a truly 
emblematic figure, Countess Josepha Palm. The study aims to correct 
a few of the unconfirmed references present in the Romanian and 
Hungarian musicological literature by aligning data on premieres and 
public performances with other evidence of local artistic assimilation, 
as well as bringing forth new information regarding the early reception 
of Mozart and musical culture of Kolozsvár (Klausenburg in German, 
today known as Cluj-Napoca). 

Research history 

At the turn of the 19th century, new events take place on the 
Transylvanian musical scene. Starting with the winter of 1790, the 
transfer of the governmental seat from Nagyszeben (Hermannstadt in 
German, today Sibiu) to Kolozsvár marks the evolution of the 
Hungarian town into a real artistic centre. Theatre performances, 
musical events and Viennese-style chamber concerts become common 
practice in the close circles of the governor of Transylvania. 

Brought up in the capital of the Habsburg Empire, Georg Bánffy 
married the Viennese countess Josepha Palm, a member of the 
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