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Nemzetközi Monteverdi Fesztivál 

Claudio Monteverdi és Liszt Ferenc tiszteletére rendezte meg 2011 június 
14-17-ig a Nemzetközi Monteverdi Fesztivált negyedik alkalommal a Bu-
dapesti Monteverdi Kórus, annak alapítójával és vezetőjével, Kollár Éva 
karnagy, egyetemi tanárral. A helyszín Budapest és Vác volt. Így két hazai 
kórus, az előbb említett mellett a Hartyányi Judit vezette Váci Vox Humana 
Énekkar is részese volt a külföldi kórusok vendéglátásának. 

Három énekkar érkezett külföldről: 
a Coro de Cambra Amalthea – Valencia – Spanyolországból, 
 karnagya: David Gálvez Pintado.
A Coro Haliaetum – Izola – Szlovéniából, 
 karnagya: Giuliano Goruppi. 
A Pro Musica Kamarakórus – Sepsziszentgyörgy – Romániából, 
 karnagya: Sipos Zoltán. 
Valamennyi kórus egy-egy Liszt mű előadásával vette ki részét a 200 

éves jubileum megünneplésében. Az elhangzott közös művek Claudio 
Monteverdi: Cantate Domino és Dixit Dominus. Liszt Ferenc művei kö-
zül: Ave maris stella, a Krisztus oratóriumból: Pater noster és Tu es Petrus. 

A váci Fehérek Temploma és a budapesti Avilai Szent Teréz templom 
biztosította a hangversenyek ideális helyszínét. Az egyik délelőttön a részt-
vevők számára zenei műhelyt tartottak, a két kiemelt szerző műveinek 
előadásai kérdéseiről, és közös énekléssel ismerkedtek egymás repertoár-
jával. 

 Nem győzzük eléggé csodálni a rendezők erőfeszítését, hogy a jelen-
legi szűkös anyagi lehetőségek ellenére ilyen magas színvonalú, zökkenő-
mentes, rangos rendezvénnyel tudták megint egyszer a zene ünnepét 
felejthetetlenné tenni. A családias, közvetlen hangulat megteremtésében 
nem kis része volt a rendező kórus karnagyának Kollár Évának, aki egy-
maga vezette a fesztivált, méltó elismerést szerezve a magyar zenei életnek 
és vendéglátásnak. 

Dicséret illeti a Fesztivál védnökeit is, Dr. Beer Miklós püspök, Dr. 
Fördős Attila Vác polgármestere, Dr. Horváth Zoltán plébános urak nevét 
kell megemlíteni, akik elősegítették és támogatták a találkozó létrejöttét.

A két kitűnő hazai énekkar mellett kiemelést érdemel a spanyol kórus 
különleges, szívhez szóló énekminősége és az erdélyi kórus vonzó reper-
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toárja. A váci kórus karnagya szerencsésen hozza vissza a Vox Humana 
Maklári József által oly magas szintre emelt színvonalát, ugyanakkor öröm 
volt tapasztalni a nemrég karvezetői diplomát szerzett Sándor Bence má-
sod-karnagyként történő bemutatkozását a kórus élén. 

A nemzetközi lehetőségek és a gazdasági helyzet érthető módon aka-
dályozzák az amatőr kórusok korábban tapasztalt rugalmas utazgatását, 
no meg a vendéglátók kívánt, de igencsak korlátozott pénzügyi lehetősé-
geit. Mindezek figyelembe vételével csak örülni lehet, hogy ilyen színvo-
nalas fesztivál létrejöhetett. A külföldi kórusok bizonyára szép eredmé-
nyekkel gazdagodtak és hazájukba visszatérve jó hírét keltik a magyar 
zenei életnek.

Figyelmet érdemel, hogy a hangversenyek minden alkalommal telt 
házat vonzottak, ami önmagában is biztató jelenség. Azt bizonyítja, hogy 
a jó rendezés, a színvonalas műsor, igényes előadás még ma is kiválthatja 
a közönség lelkes érdeklődését.

Várjuk a következő magyar Monteverdi fesztivált!
Szőnyi Erzsébet

c b C

Liszt Ferenc Bárdos Lajos életművében

A 2011-ik év Liszt Ferenc születésének 200-ik és Bárdos Lajos halálának 
25-ik évfordulója. E két jeles évforduló indokolja, hogy feltárjuk életmű-
vük közös vonásait. Nevezetesen arról szeretnék szólni, hogy mely terü-
leteken kapcsolódik Liszt művészete Bárdos Lajos életművéhez. 

Bárdos Lajos a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, a Cecília 
kórus, a Palestrina kórus, majd a kettő egyesüléséből alakult Budapesti 
Kórus, valamint a Mátyás templom énekkarának karnagya, zeneszerző, 
tudományos kutató és zeneíró, sok-sok előadást tartó, igen jelentős köz-
életi ember volt. Így Liszt Ferenc zenéjével kapcsolatos munkásságáról az 
alábbi sorrendben szeretnék szólni: Tanári- Zeneszerzői- Karnagyi- Ze-
netudományos munka.

Tanári munkásságában Bárdos Lajos a Liszt Ferenc Zeneakadémián 
zeneelmélet, zenei prozódia, zenei stílus, melódia, hangnem és harmónia-
ismeretet tanított, részben a középiskolai ének-zene tanárképzős, valamint 
később a zenetudományi szak növendékeinek. Így a 4-5 éves tanulmányi 
idő alatt végig haladt a gregorián zenétől kezdve a reneszánsz, a barokk, 
a bécsi, a romantika, a századforduló és Bartók-Kodály zenéjének eleme-
in. Mindig mindent az élő zenéből mutatott be és annak érdekességeit 
foglalta rendszerbe.




