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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-
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telesen szólaltatnak meg kortárs művet, mint a zeneirodalom korábbi 
korszakainak bármely alkotását. A hangverseny méltó befejezése volt a 
ráadás: Kodály Zoltán: Esti dala . 

A sikerhez nagyban hozzájárult a kitűnő szólista gárda és a zongora 
valamint orgona kíséret; énekes szólisták voltak: Csereklyei Andrea és Kiss 
Edit, zongorán Ney Gábor, orgonán Dinyés Soma működött közre sike-
resen, hitelesen. 

Kollár Éva karizmatikus egyénisége hosszú távon biztosította és biz-
tosítja a kórus magas színvonalát. Belépett azok sorába, akik maradandó 
nyomot hagynak munkásságukkal. Szakmai elődei közül vannak akikről 
alapítványt neveztek el, kórusverseny hirdeti emléküket, díjat alapítottak 
tevékenységük nyomán, munkásságukat disszertációk, szakkönyvek örö-
kítették meg, lemezeiket hallgatva okulhat művészetükből a következő 
nemzedék Nemhiába nevezik napjainkban a magyar kórusművészetet 
Hungaricumnak.

Vivat, crescat, floreat, Kollár Éva és a budapesti Monteverdi Kórus!
Szőnyi Erzsébet

Gyökerek
Nagy tanáregyéniségek a Zeneakadémián

Az Óbudai Társaskör műsorainak széles palettáján e címmel indítottak 
három részes kortárszenei sorozatot, 2012. január és március közötti idő-
szakban. Egy-egy est alkalmával a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékének 
meghatározó tanáralakjait oly módon állították középpontba, hogy köz-
vetlenül, vagy közvetve növendékeinek műveiből válogatva adtak ízelítőt. 
Így megemlékezve az emblematikus tanár egyéniségekről, egyúttal kivá-
ló alkalom kínálkozott mai kortárs zeneszerzők műveinek bemutatására.

A gondolat felvetése még Petrovics Emil zeneszerző és tanítványa Tóth 
Péter beszélgetésére vezethető vissza. A tervezés és megvalósítás termé-
szetesen hosszú időt igényelt, és a kiválasztás sem lehetett könnyű, így 
első körben három zeneszerző: Sugár Miklós, Szervánszky Endre és Farkas 
Ferenc zeneszerzés tanárokra esett a választás. Hiszen Petrovics Emilnek 
első zeneszerzés tanára éppen Sugár Rezső volt, és tanulmányai végén 
Farkas Ferenc zeneszerző növendéke lett. Ám a gondolatébresztő zene-
szerző, Petrovics Emil 2011. június 30-án bekövetkezett halála miatt már 
nem érhette meg a hangversenyek előadásait. Tóth Péter zeneszerző, az 
Óbudai Társaskör művészeti igazgatója folytatta a megkezdett munkát. 
Gondolatokkal, ötletekkel társakra lelt, a közreműködő művészek segít-
ségére, és az ARTISJUS támogatására. A sorozat szerkesztést Madarász 
Iván vállalta.        

A Gyökerek I. hangverseny elsőként 
Sugár Rezső emlékére valósult meg, 
2012. január 30-án. A gyökerek egészen 
Kodály Zoltánig vezethetők vissza, őná-
la végezte zeneszerzés tanulmányait  
Sugár Rezső. Majd e tudással felvértezve 
ő volt 1968-1979 között a Zeneakadémia 
zeneszerzés tanszékének tanára és ez 
alatt a 11 év alatt jelentős zeneszerző ge-
nerációt nevelt fel. A hangverseny beve-
zetőjeként Madarász Iván köszöntő sza-
vai után Sugár Rezső egyik zongora 
művét, a Barokk szonatina II. tételét 
szólaltatta meg Csillag Péter. Ezt köve-
tően Fehér György, Kósa Gábor, Csillag 
Péter, Csemiczky Miklós, Dukay Barna-
bás, Reményi Attila és Tihanyi László egy-egy műve került bemutatásra. 
Csillag Péter és Eckhardt Gábor – zongora, Tóth Zsuzsa – fuvola, Varga 
István – klarinét, Somogyi Péter – hegedű, Pólus László – gordonka, 
valamint a Somogyi Vonósnégyes előadásában.     
  

A következő II. hangverseny február 27-
én Szervánszky Endre tiszteletére hang-
zott el. A Bartók és Kodályt követő 
nemzedék figyelemre méltó zeneszerző-
je volt. Zenei tanulmányait klarinét sza-
kon kezdte mely hangszerhez kompo-
nálásai során is hű maradt. A Zeneaka-
démia zeneszerzés tanszakán ma élő 
tanítványai az elmélyült munka, belső 
érlelés művészetét sajátították el, e nagy-
formátumú embertől. A hangversenyen 
a következő szerzők művei hangzottak 
el: Madarász Iván: Lót imája; Serei Zsolt: 
Három kínai négysoros; Sári József: 
Négy invenció; Decsényi János: Csend 
elé – Öt és fél dal Czigány György ver-
seire; Huszár Lajos: Notturno; Balassa 
László: Három dal – ebből a Búcsú és 

Meghalt a patak; Sáry László: Áthallások. Az előadásban zongorán köz-
reműködtek a zeneszerzők Huszár Lajos és Madarász Iván; két kiváló 
klarinét művész játszott: Palkó Helga és Varga István. 
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