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Bónis Ferenc nyolc évtizede
         

Élete eddigi nyolc évtizedéből hatot 
szentelt a tudományos és zene-kul-
turális közszolgálati munkának 
Bónis Ferenc. Az előttem fekvő ki-
lenc sűrűn gépelt oldalon sorjáznak 
a szűkebben vett zenetudományi 
közleményeinek címei. A legkoráb-
biak éppen hatvan évvel ezelőtt ke-
letkeztek, s máris kijelölték szerzőjük 
fő érdeklődési irányát: a még tanul-
mányait végző ifjú a magyar zene-
történet kutatója akart lenni, s terve-
it töretlen és céltudatos munkával 
meg is valósította, ha olykor nem is 
minden nehézség nélkül. Ennek leg-
főbb eredményeit tartalmazza az 
említett jegyzék. (Hogy mi hiányzik 
belőle, arról néhány szóban alább 
emlékezünk meg.) Csak néhány ki-
ragadott példával jelezzük, írjuk kö-

rül a tematikus gazdagságot, ami Bónis Ferenc munkásságát jellemzi.
Az Új Magyar Zenei Szemle közölte A keszthelyi Helikon Könyvtár 

magyar vonatkozású zenei anyagáról szóló beszámolóját, amelyet hama-
rosan követett a Csermák Antal kamarazenéje címmel írt dolgozata és 
Erkel Ferenc munkásságát áttekintő kiadványa. A témák köre egyre bővült: 
Mosonyi Mihály munkásságával (akiről máig alapműnek számító könyve 
a Gondolat Kiadó nevezetes Kis zenei könyvtár sorozatában jelent meg 
1960-ban). Közben persze elindult a Bartók-kutatás útján is a több ma-
gyar kiadást és több idegen nyelvű változatot megért Bartók élete képekben 
című összeállítással (1956-1964). Ugyan e téma aztán felbukkant az 1970-
es évek albumaiban, s végül 2006-ban a nagyszabású Élet-képek: Bartók 
Béla című kötetben. Testvér-darabját, az Élet-pálya: Kodály Zoltán című 
könyvet lapunk 2012/1. számában méltattuk. 

Az alapkutatásban való részvétele vagy a korábbi ismereteket részletek 
feltárásával gazdagító tevékenysége mellett a szerkesztő Bónis Ferenc is 
meglepően korán jelentkezett: 1959-1961-ben, a 60 esztendős szerző kö-
szöntésére jelentette meg Szabolcsi Bence alapvető tanulmányait A ma-
gyar zene évszázadai két kötetében, Magyar Zenetudomány címen indított 
sorozata elsőjeként. E sorozatnak, vagyis Bónis Ferenc szerkesztői buz-

galmának és körültekintő munkájának köszönhetünk olyan máig nélkü-
lözhetetlen gyűjteményeket, mint a Molnár Antal, Legány Dezső, Major 
Ervin, Bárdos Lajos, Tóth Aladár írásait tartalmazó kötetek, és mindenek 
előtt Kodály Zoltán Visszatekintés címen összegyűjtött prózai műveit. 

Ha már a május 17-én 80. életévét átlépő zenetudós szerkesztői mun-
kájára figyelünk, nem maradhat említetlen a sajnálatosan félbe maradt 
Szabolcsi Bence összkiadás és a Magyar Zenetörténeti Tanulmányok több-
nyire évfordulókhoz vagy konferenciákhoz kapcsolódó sorozata. Ez utób-
binak természetesen egyik szerzője is Bónis Ferenc, s ezt említve vissza 
is térünk Bónis Ferenc saját írásaihoz. Történeti tények feltárása és be-
mutatása éppúgy műfaja kutatónknak, mint egyes művek vagy műcso-
portok elemzése, értelmezése. Ilyenek a Kodály Psalmus Hungaricusáról 
és Bartók Táncszvitjéről írott nagyszabású értekezései. „Riportkötetei” (az 
Így láttuk… könyvek), az ifjabb Bartók Bélával vagy Ferencsik Jánossal 
készült terjedelmes beszélgetések, és mások is, a jelenkort és a múltat 
megidéző zenetörténet- írás fontos dokumentumai. 

Közbevetőleg, de nem mellékesen meg kell említenünk, hogy tanára 
volt a Zeneművészeti Főiskolának, sokszor visszahívott előadója a kölni 
és a bécsi zenetudományi képzésnek. Tudományos műhelynek – a kez-
deti években a Bartók Archívumnak – csak viszonylag rövid ideig volt 
belső munkatársa. Tevékenységét más koordináták határozták meg. Intéz-
ményes háttér nélkül alkotott meg egy sokszínű életművet, és érdemelte 
ki azzal a legmagasabb tudományos kitüntetést, a Széchenyi-díjat is. 

Igen terjedelmes része a műjegyzéknek az itthon vagy külföldön idegen 
nyelven megjelent munkák felsorolása is. Olykor előbb készült (vagy ép-
pen kizárólagos) a német, esetleg angol vagy más nyelvű közlemény.  
A zenetudósi munkának fontos, ha Bónis Ferenc esetében nem is elsőd-
leges része, a zeneművek szövegkritikai kiadása. Csermák, Rózsavölgyi, 
Mosonyi, Leopold Mozart, Wranitzky, Haydn korabeli névtelen szerzők 
és mások köszönhetik Bónis Ferenc szakszerű munkájának, hogy a bécsi 
és budapesti kiadók a mai és jövőbeni muzsikusoknak hozzáférhetővé 
tehették a másként esetleg feledésbe merült, bár nem csak zenetudósok 
figyelmére, hanem újrajátszásra is méltó műveiket.

A jegyzék nem tartalmazza sem Bónis Ferenc szakfordításait, sem 
mérföldkőhöz érkezett szerzőnk zenekritikáit és nagyszámú szakkönyv-
recenzióját, amelyek a Magyar Zenében és más szaklapokban jelentek 
meg vagy a rádió műsoraiban hangzottak el. A mai ifjabb karvezető és 
karénekes nemzedék már nem is tudja, hogy milyen fontos szerepet ját-
szott Bónis Ferenc szerkesztőként az Éneklő Ifjúság mozgalom 30-40 
évvel ezelőtti felvirágoztatásában, a rádiófelvételek szorgalmazásában, és 
egyáltalán a rádiós zenei ismeretterjesztésben. A köz szolgálata volt ez 
részéről, sajátos hozzájárulás a Kodály megálmodta zenében (is) művelt 
Magyarország megteremtéséhez. Hogy ezt a programot most fel füg gesz-
tett nek kell tekintenünk, az nem rajta, nem rajtuk múlott… 
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A Magyar Kodály Társaság elnökeként másfél évtizedes szolgálata alatt 
nem egyszer fogalmazott meg és tett közzé a sajtóban Bónis Ferenc az 
elnökség, sőt az egész tagság nevében figyelem felhívó, vészjelző monda-
tokat. Visszavonulva az ilyen nagyobb nyilvánosságtól tovább folyik a 
munka a zenetudós műhelyében, s többek között a Kodály-kutatás is 
köszönhet újabb és újabb tanulmányokat Bónis Ferenc elkötelezett mun-
kájának. 

Azt kívánjuk, hogy jó egészségben folytathassa terveinek megvalósí-
tását a Gondviselés jóvoltából, mindnyájunk örömére és gazdagodására.

 Ittzés Mihály

Budapesti Monteverdi Kórus
40 éves jubileumi hangversenye

2012. március 18-án
A budapesti Ciszterci Szent Imre templomban

A jubileumi hangversenyt hallgatva elgondolkozik az ember: lesz-e 40 év 
múlva ehhez hasonló jubiláló kórus, élén alapító karnagyával? Igaz kettőn 
áll a vásár, mondja a magyar közmondás, jelen esetben kóruson és kar-
nagyán. Mi az az erő, ami eddig ilyen töretlenül, magas színvonalon, 
lelkes szeretetben összetartotta ezt az együttest? Valami, amit nem lehet 
megmagyarázni, titok . A muzsikálást, karvezetést meg lehet tanulni, akár 
sikerrel művelni is lehet, de az a kohézió, ami évtizedekig töretlenül ösz-
szetart egy kórust, megfejthetetlen. Erre születni kell. Kollár Éva ezzel az 
adománnyal jött a világra. Személyes vallomása az ünnepi koncert mű-
sorlapján olvasható:

„1972-ben, a budapesti Leövey Klára Gimnázium fiú tanulói azzal a 
kéréssel álltak elém, hogy ők is szeretnének kórusban énekelni, hiszen az 
iskola leánykara, Andor Ilona vezetésével akkor már világhírű volt, és a 
szép hangú fiúk is követni akarták a vonzó példát. 

Igen, akkor jött létre ez a kamarakórus, amelynek több énekese ma is 
velünk van, zenei és lelki támaszt jelentve a Budapesti Monteverdi Kórus-
nak és karnagyának .

Hosszú idő telt el a kezdetek óta, kamara együttesünkből hamarosan 
vegyeskar lett, amely 40 éve alatt boldogan barangolt az európai zeneiro-
dalom nagy korszakai között, válogatott annak legszebb műfajaiból, és 
közben bejárta Európa szinte minden országát . Kórusunk a közös éneklés 
által számtalan csodálatos élményt és zenei kincset gyűjtött, sok száz ba-
rátot szerezett, és ezreknek árasztotta szét a kórusmuzsika gyöngyszemeit, 
itthon és külföldön .

A négy évtized során népes családdá váltunk, fiatal énekesek, gyermekek 
és unokák vesznek körül minket . És szomorúan számláljuk elvesztett éne-
keseinket . Nem régiben Reviczky Bélát, a nagyszerű zenészt, irodalmárt és 
tudóst szólította el közülünk a Teremtő . Első jubileumi hangversenyünkön 
tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá és elhunyt társainkra . Egyszer s mind 
hálát adunk a negyven év minden szépségéért, öröméért, közös muzsiká-
jáért. CANTATE DOMINO CANTUICUM NOVUM!”

Érthető, hogy a jubileumi hangverseny első száma Monteverdi: Cantate 
Domino című műve, a 96. zsoltár volt, „Énekeljetek az Úrnak”. Ahogy 
eddig, most is a dicsőítő, hálaadó zsoltár zengése adta meg az előadás 
kezdeti lendületét, ez a boldogság, az öröm, a lelkesedés hangja volt. Má-
sodik számként ismét Monteverdi műve következett, az öröm párjaként 
a fájdalomé, gyászé: Lasciatemi morire (Hagyjatok meghalni) bizonyítván, 
hogy a kórus és karnagya minden húron mestere hangzásának.

G . Fauré műve: Cantique de Jean Racine, dallamában, szövegében is az 
ünnep hangulatát foglalta magába, „Ó Krisztus, légy jó e hű néphez,/ 
Amely most téged áldani gyűlt össze,/ Fogadd el a dalokat,/ amelyeket 
halhatatlan dicsőségednek ajánl / s ajándékaiddal betelve térhessen haza!” 
Szinte hihetetlen, hogy Fauré nyelve, dallamai mit sem vesztettek az eltelt 
évtizedek során, és még ma is a lélek legrejtettebb birodalmába hatolnak. 
Érezhette ezt a közönség is, mert a meghatottság hangulata rezdült a le-
vegőben. 

J . Brahms: Nänie Gyászének csak fokozta a megrendülést és a zengő, 
telt dús hangzás híven tükrözte a romantikus kor nagy zeneszerzőjének 
hasonlíthatatlan érzésvilágát. Az utána következő kompozíció, Rhein-
berger: rövid, megható Abendlied – Lukács evangéliumának szövegére 
/24,29/ az emmauszi tanítványok történetéből – kerekítette le az egyedül-
lét vigaszát a vigasztalanba. Majd F . Mendelssohn: Hallgasd meg kérésemet 
Uram /Ps.55, 2-8/ kezdetű motettája adott előadóknak, hallgatóknak meg-
nyugvást a Teremtőbe vetett bizalom édes-bús könyörgő hangján.

A külföldi szerzők és elmúlt korok hangja után, az idegen nyelveken 
megszólaló műveket követően lélekbemarkolóan hangzott fel Kodály Zol-
tán örökérvényű Szép könyörgés-e, a hazai kórusok már-már jeligévé ne-
mesült siker-száma, a megunhatatlan remekmű, melyet már-már min-
denki lélekben együtt énekel az előadókkal. Hogyan történhet az, hogy 
Balassi Bálint veretes sorai ma is ennyire aktuálisak? Hogyan lehet, hogy 
Kodály mindig tudta mit mikor kell megzenésítenie? Ki magyarázza meg, 
hogy Balassi, Zrinyi, Virág Benedek, Petőfi, Arany, Vörösmarty, Sík Sán-
dor, Weöres Sándor miért időszerű számunkra mindig? A választ ki-ki 
keresse meg…

A jubiláló Monteverdi Kórus műsorának záró száma Orbán György: 
Stabat Mater-e volt. A grandiózus művet bravúros előadásban adta elő a 
kórus, bizonyságát nyújtva annak, hogy ugyanolyan biztonsággal és hi-


