
lieder. She come to Stock-
holm in 1968 together with 
her husband the composer 
Miklós Maros – a young cou-
ple who soon became estab-
lished and became popular, 
respected members of the 
Swedish musical community. 
Swedish musicians were fas-
cinated by Ilona Maros’ lyri-
cal soprano – lithe, pure, 
absolutely natural, with a 
special timbre and a divine 
upper register. Today there 
is hardly a composer in Swe-
den who has not dedicated 
some composition to her. 
This is due in equal measure 
to her congenial capacity for 
genuine, penetrating musical 
interpretation and to her be-
ing one of the few singers 
who will readily perform, 
learn and take an interest in 
contemporary music. When 

she interprets music she becomes part of it, is it, lives it.” 
 

Számos újságcikk, beszámoló, méltató kritika tanúskodik Maros 
Ilona elragadó előadásairól, közönséget lenyűgöző szopránjáról. Írtak 
róla svédül, dánul, norvégul, izlandiul, angolul, magyarul, németül és 
sok más nyelven. Íme néhány szemelvény ezekből a méltatásokból. 

„Maros Ilona vokális teljesítményeit hat éve kisérem figyelemmel és 
megállapíthatom, hogy fejlődése bámulatra méltó. Zenei intelligenciájá-
hoz, mindig is meglévő stílusérzékéhez és kifejezésbeli gazdagságához 
az elmúlt évek során olyan hangbeli kibontakozás társult, hogy ma már 
technikai téren sem ismer lehetetlent. Svenska Dagbladet  

Kodály Zoltánnal és a Budapesti 
Madrigálkórus tagjaival és 1965-ben 
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Akit „kifejezetten  
jólesik hallgatni” 

 
Maros Ilona stockholmi 

énekesnő pályaképe 
 

A Stockholmban élő jeles 
szopránénekesnő Budapesten 
született, ott  végezte a zenei 
konzervatóriumot. Tanulmányait 
Svédországba települése után a 
stockholmi zeneművészeti főis-
kolán fejezte be. Ma pedagógus-
ként adja tovább pályáján szer-
zett tapasztalatait. 
Skandináviában korán felfigyel-

tek tehetségére, hangjának magas fokú érzékenységére. Elsősorban ko-
runk zenéjének árnyalt hangú tolmácsolásával keltett nagy figyelmet.  
Főként a vokális kamarazene területén volt egyedülálló. A 
Marosensemble alapító tagjaként elősegítette ezeknek a műveknek az 
ideális bemutatását. De fellépett majdnem minden skandináviai zene-
karral is, elsősorban mai zeneszerzők műveinek bemutatásával.  

Sikerességét mutatja, hogy majdnem minden kortárs svéd zeneszer-
ző komponált számára. Több mint másfélszáz kompozíciót mutatott be.  
A neves szopránénekesnő nemcsak Skandináviát járta be, hanem szám-
talan európai országban is szerepelt, sikert aratott, mindenütt megnyer-
te a hallgatók szívét.  

Egyik lemezéhez a következő szöveget írta egy ismert svéd zenetu-
dós: „Ilona Maros – a Hungarian gift to Sweden – is an unusual singer 
in more way than one. The foundation of her musical education and 
training were laid in Budapest. She sang, early and most successfully, 
the whole of the classical repertoire, church music, folk music and 
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