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H I R D E T É S

RAJONGÓK ÉS TISZTELŐK MILLIÓI GYÁSZOLJÁK HATÁRON INNEN ÉS TÚL A MAGYAR ROCKZENE MEGHATÁROZÓ ALAKJÁT

Elhunyt Benkő László, az Omega zenekar alapítója
Meghalt 77 éves korában 
Benkő László, a Kossuth- és 
Liszt-díjas Omega együttes 
egyik alapítója, billentyűse, 
zeneszerzője.

 » KRÓNIKA

H osszas betegség után, 77 
évesen meghalt Benkő 
László Kossuth- és Liszt 

Ferenc-díjas magyar zenész, bil-
lentyűs, az Omega együttes alapí-
tója. A gyászhírt a magyarországi 
formáció Facebook-oldalán kö-
zölték. „A magyar rockzene meg-
határozó alakját rajongók és tisz-
telők milliói gyászolják itthon és 
külföldön egyaránt. Hiábavalók 
a szavak, fájó a csend, döbbenten 
idézzük fel életművét, zenéjét, 
szeretetteljes mosolyát. Benkő 
Laci örökre velünk marad” – írták 
zenésztársai.

Kóbor János, a zenekar éne-
kese az MTI-nek elmondta, az 
Omega együttes egyik alapítója, 
billentyűse, zeneszerzője szerdá-
ra virradó éjjel, 77 éves korában 
rákbetegségben halt meg. „Az 
Omega tavaly a Sportarénában 
adott legutóbb koncertet, ezek 
szerint utoljára. Heteken belül 
megjelenik az új Omega-lemez, a 

Testamentum, és talán Laci várta 
ezt a legjobban. Jó ideje már csak 
mi ketten voltunk az együttesben 
az alapítók közül, utolsó mohi-
kánoknak éreztük magunkat. 
Borzasztó lesz nélküle” – fogal-
mazott Kóbor János, a Kolozsvári 
Magyar Napokon többször is kon-
certező együttes tagja.

Benkő László 1962-ben alapító 
tagja volt az Omegának, amely 
minden idők egyik legsikere-
sebb magyar rockzenekara. Az 

együttes mind a tizenhét stúdió-
lemezén játszott, világszerte több 
mint 50 millió albumot adott el. 
A billentyűs az MTI-nek koráb-
ban elmondta: a rockzene műfaja 
az Omegával együtt, a hatvanas 
évek elején indult, ezért szeren-
csések. „A Beatles, a Stones is 
1962-ben kezdte, amit ők jelentet-
tek a világnak, azt jelentettük mi 
a volt szocialista blokkban.”

Az Omega első „aranycsapa-
ta” 1967–68-ra alakult ki, Kóbor 

és Benkő mellett a gitáros Mol-
nár György, a basszusgitáros 
Mihály Tamás és a dobos Laux 
József mellett legkésőbb Presser 
Gábor billentyűs csatlakozott, 
aki invenciózus szerzőnek bi-
zonyult, ekkor születtek az első 
nagy slágerek: a Trombitás Fré-
di, a Régi csibészek. 1969-ben 
megjelent a 10000 lépés című 
album olyan slágerekkel, mint a 
Petróleumlámpa vagy a Gyöngy-
hajú lány.

A harmadik, Éjszakai országút 
című nagylemez után, 1971 tava-
szán Presser és Laux váratlanul 
kilépett, hogy létrehozza az első 
magyar supergroupot, az LGT-t. 
A dobok mögé Debreczeni Fe-
renc ült, és az Omegának új ala-
pokon, szívós munkával sikerült 
megújulnia, a veszteséget Hűtlen 
barátok címmel énekelték meg. 
Benkő László Presser távozása óta 
kizárólag billentyűs hangszere-
ken játszik, beleértve a szintetizá-
tort, amelyet 1973-ban az Omega 
használt először Magyarorszá-
gon. 1973-ban lemezszerződést 
kötöttek a nyugatnémet Bellap-
hon céggel, albumaik (Időrabló, 
Csillagok útján, Gammapolis) és 
a koncertek révén egész Európá-
ban, főleg a német nyelvterületen 
népszerűek lettek.

A szombathelyi születésű 
Benkő László 1982 óta szólóle-
mezeket is készített (Lexikon I., 
II., Ikarosz, Űropera, Omegamix, 
Impressio, Másik világ), és té-
vésorozatok, játékfi lmek, balet-
tek, színpadi művek zenéjét írta. 
2012-ben Lions-díjat vehetett át 
jószolgálati munkájáért, 1987-ben 
Liszt Ferenc-díjat, 2011-ben Pro 
Urbe Budapest díjat, 2013-ban 
Kossuth-díjat kapott megosztva 
az Omega együttes tagjaival.

Legendás pályafutás. Benkő László munkája elismeréseként többek között Liszt Ferenc- és Kossuth-díjat kapott
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