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niát adják elô Philippe Herreweghe ve-
zényletével. Mûsorra kerül még idén a
Don Giovanni is a Theater an der Wien és
a prágai Marionett Színház elôadásában, a
Wiener Staatsoper társulatának vendégjá-
tékában pedig, a Figaro házasságának tap-
solhatnak az érdeklôdôk. Egyedülálló vál-
lalkozás az a hagyományteremtô nyári
Wagner-fesztivál, amelynek mûsorában
ebben az esztendôben a Parsifal szerepel.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát
ezeken az esteken Fischer Ádám dirigálja, s
a részben koncertszerû elôadáson olyan mû-
vészek lépnek pódiumra, mint Christian
Franz, Matti Salminen, Günter von Kan-
nen, Tomasz Konieczny és Németh Judit.
Emellett ismét szerepelnek a Mûvészetek
Palotájában a világzene és a jazz legneve-
sebb elôadói is, májusban John Zorn, jú-

niusban a Klezmatics jön, októberben pe-
dig a libanoni Rahib Abou-Khalil lép fel.
A kínálatban teljes musical-produkció is
szerepel, hiszen a Fesztivál Színházban az
Egy szerelem három éjszakája kerül szín-
re. A kamarazene szerelmesei pedig an-
nak örülhetnek, hogy a Bartók Vonósné-
gyes névadója hat kvartettjét adja elô
szeptemberben, két estén. Ebben az esz-
tendôben is lesznek ismét programsoroza-
tok, hiszen Liszt Fesztivált, Nemzetközi
Orgonafesztivált és Prima Vista is várja a
publikumot. 

A sajtótájékoztatón nemcsak a tapaszta-
latokról, tervekrôl hallhattak az érdeklô-
dôk, hanem megszólaltak a Mûvészetek
Palotájának lakói is. Kovács Géza, a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar igazga-
tója örömmel számolt be arról, hogy az

együttes végre, a hosszú hányattatást
követôen, valódi otthonra lelt az épület-
ben, s mostanra már birtokba is vette a
próbatermeket és a koncerttermet. El-
mondta azt is, jól tudnak együtt élni a töb-
bi lakóval, hiszen felismerték, ez közös
érdekük. Boldogság számukra az is, hogy
koncertjeik rendszeresen telt házakat von-
zanak. Kovács Géza a nagysikerû szim-
fonikus körképrôl is ejtett néhány szót,
kiemelve ennek a hazai zenekari sereg-
szemlének a jelentôségét. Emellett beszélt
arról az új kezdeményezésrôl, amelynek a
Mûvészetek Palotája lesz a helyszíne, s
melynek keretében a zenekari menedzs-
ment és a zenekari mûvészek számára
rendszeresen tartanak konferenciákat,
szakmai továbbképzéseket. 

R. Zs.
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LBartók és Mozart évfordulója is az idei

évre esik, így a Budapesti Tavaszi Feszti-
vál mindkettôrôl megemlékezett. Igaz,
Mozart mûvei nagyobb számban kaptak
helyet a programban, jóval több tematikus
estét szenteltek a bécsi klasszika kompo-
nistájának, mint a magyar zeneóriásának.
Nem a tavaszi fesztivál sajtótájékoztató-
ján hangzott ugyan el, hanem a Nemzeti
Hangversenyterem sajtó elôtti átkereszte-
lésén, de kétségtelenül mutat egyfajta
gondolkodásmódot, amit Klenjánszky Ta-
más, a Bartók év szakmai tanácsadója
mondott, miszerint a 125 év nem olyan
kerek, mint Mozart esetében a 250, ezért
nem is annyira evidens, ráadásul a két
zeneszerzô között lévô 125 év korkülönb-
ség miatt Mozart mûveit sokkal könnyebb
befogadni. Ezt arra a kérdésre fejtette ki,
hogy miért áldozott arányaiban éppen
százszor kevesebbet a magyar kormány a
Bartók-évfordulóra, mint az osztrák a
Mozart-évre.

A Tavaszi Fesztivál egyik fénypontja és
legemlékezetesebb eseménye kétségkívül
a Nemzeti Filharmonikusok Bartók-jubi-
leumot nyitó koncertje volt március 24-én
a Mûvészetek Palotájában. Sajnos, a
hangversenyt már elôre kisebb botrányok
övezték, Kocsis Zoltán, az est karmestere,

Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla jogörökö-
se és a Bartók-év védnöke, s velük együtt
az egész zenei szakma kifogásolta, miért
kellett egy nappal korábbra tenni a szüle-
tésnapra tervezett koncertet. A hivatalos
indoklás szerint ugyan ennek az volt az
oka, hogy március 25-én Nagyszentmik-
lóson tartanak hivatalos ünnepséget, a
párhuzamosan folyó koncertek azonban
nem zárták volna ki egymást, egyébként
is a Bartók-évfordulók hivatalos állami
ünnepsége minden korábbi alkalommal a
fôvárosban volt a születésnapon. Vásár-
helyi Gábor azt nyilatkozta, hogy a Nem-
zeti Hangversenyterem David Barenboim
Bach-zongoraestje miatt volt foglalt, ezért
tették a szervezôk az elôestére a Bartók-
koncertet; a sors iróniája, hogy a mûvész
az utolsó pillanatban lemondta a fellépést.
Mindenesetre a szokatlan idôponttól füg-
getlenül a magyar hangversenyélet egyik
legszebb és legértékesebb koncertjében
volt része azoknak, akik jelen lehettek,
igaz erre az idén már második Bartók-
Pásztory-díját kiérdemlô, a Bartók-életmû
bemutatásában elévülhetetlen érdemeket
szerzô Kocsis Zoltán, a Bartók-darabok
megszólaltatásában jártas és rendkívül te-
hetséges Kelemen Barnabás és Ránki
Dezsô neve is garancia volt. 

A Bartók-évforduló körüli problémákat
csak súlyosbította, hogy az operaház Vá-
sárhelyi Gábor tiltakozása ellenére mutat-
ta be A csodálatos mandarint Lôcsei Jenô
koreográfiájában. Ennek ellenére számos
igazán remek elôadásban hallhattuk a Bar-
tók-mûveit a fesztiválon, mint például Ma-
gyarországi Bartók Kórusok Bartók-em-
lékestjén és a Bartók Béla Emlékházban,
de még a Christopher Hogwood vezényle-
tével fellépô Bázeli Kamarazenekar is
mûsorára tûzte a nagy magyar zeneszerzô
Zene húros hangszerekre, ütôkre és cse-
lesztára címû darabját.

Mozart tulajdonképpen minden mûfaj-
jal jelen volt. Hat tematikus estén hat
világhírû kvartett mutatta be vonósné-
gyeseit, megszólaltak operái, ezek közül
Kovalik Balázs merész rendezésével vál-
tott ki tetszést a három Da Ponte-librettóra
készült opera, a Figaro házassága, a Cosí
fan tutte és a Don Giovanni, de hatalmas
sikert aratott az Il re pastore Fischer
Ádám vezényletével a Dán Rádiózene-
karral – alig engedték le a zenészeket a
pódiumról – s megszólalt a Zaide a Ma-
gyar Rádió zenei együtteseivel, valamint
a Mitridate a Budapesti Kamaroperával
és Fabio Pirona vendégkarmesterrel. A
szimfonikus mûvek és a kamaradarabok

Mozartra és Bartókra emlékezve
Idén negyedszázados, töretlen sikerét ünnepelte a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely a kettôs, 

Mozart- és Bartók-évforduló jegyében telt, ám emellett igazi ritkaságokat is kínált, mint például
Charpentier tavaly bemutatott Három bibliai történetének francia-magyar koprodukciós elôadása.
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is helyet kaptak a fesztivál programjában,
ezek közül a legemlékezetesebbek a Salz-
burgi Mozarteum Zenekarának, a régi-
zene együttes, az English Concert és And-
rew Manze hegedûmûvész fellépése volt.

Természetesen a nem évfordulókhoz kö-
tôdô hangversenyek is többnyire nagy-
szerûek voltak: Maxim Vengerov hegedû-
mûvész sikerét kevés koncert szárnyalta
túl, a Fischer Iván vezette Fesztiválzenekar
a rendkívül fiatal Lang Lang zongo-
ramûvésszel közös estjén aratott babéro-
kat, Lang Langot a közönség az elsô üte-
mektôl kezdve a szívébe zárta. Az

Accademia di Santa Cecilia, Olaszország
egyik legnevesebb együttese elôször ját-
szott a tavaszi fesztiválon Érdekes volt a
szimfonikus dzsesszkoncert is, amelyen
többek között Szabados György Kantáta
férfikarra címû mûvének ôsbemutatója
hangzott el, és természetesen Rácz Zoltán
jubileumi hangversenyérôl is szólni kell,
amelyet mûvészi pályafutásának huszon-
ötödik évfordulója alkalmából rendeztek.
Charpentier ôsbemutatója, amelynek tava-
lyi világpremierjét a Versailles-i Opera ze-
neigazgatója, Olivier Schneebeli vezényle-
tével, Alföldi Róbert rendezésében magyar

mûvészek közremûködésével mutatták be
a Versailles-i Királyi Kastély barokk zenei
fesztiválján, igazi csemegének számított,
hiszen második elôadását itt Budapesten
tartották a Három bibliai történetnek.
Nemcsak azért volt érdekes, hiszen Charp-
entier mûve több száz évvel késôbb csen-
dül fel elôször, mindezt a felejthetetlen
elôadás tette különlegessé. Szintén ritka-
sággal állt elô a Tomkins Énekegyüttes,
amikor az Ars Longa Kamaregyüttes
közremûködésével a Mátyás-templomban
Andreas Rauch ünnepi kantátáiból állította
össze mûsorát. Pál Eszter
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– Gordonkázni, majd énekelni tanult, s
már gyerekkorában is jelentôs zenei te-
hetségnek tartották, mégis elsô diplomá-
ját matematika-fizika szakon szerezte. Mi-
ért nem rögtön a zenei pályafutását
folytatta?

– Bár a téma gyermekkorom minden
határpontján, az általános iskolai, majd a
középiskolai tanulmányok végén felme-
rült, valahogy mégsem akartam hivatásos
muzsikusi pályára lépni, talán éppen
azért, mert sokkal jobban szerettem a ze-
nét annál, semhogy megélhetési kérdéssé
tegyem, s ezzel a zenélésemnek „anyagi”
vonatkozásai is legyenek. Másrészt ka-
maszkorban az ember önmagának is kí-
méletlen kritikusa, így én sem éreztem
magam elég tehetségesnek ahhoz, hogy
igazán alkalmas legyek a mûvészi munká-
ra. Nem is voltam kiemelkedô hangszer-
játékos, bár örömmel – igaz, mérsékelt
szorgalommal – csellóztam tizennyolc
éves koromig. A zenemûvészeti szakkö-

zépiskola helyett ezért a gimnáziumot vá-
lasztottam, majd a felsôoktatásban is civil
pályát: a szegedi egyetemet. Gimnáziumi
tanár akartam lenni, és bár a bölcsész sza-
kok is érdekeltek, végül a matematikát és
mellé a fizikát választottam.

– S késôbb mi fordította ismét a muzsi-
ka felé?

– A zenélést természetesen nem hagy-
tam abba, sôt, Szegedre kerülve egyre in-
kább ezzel foglalkoztam. Egyetemista ba-
rátaimmal megalapítottam a Canticum
Kamarakórust, és az együtténeklés, da-
rabtanulás folyamán valahogy „kiválasz-
tódtam” arra a feladatra, hogy szakmailag
is irányítsam az együttest. Ennek a kihí-
vásnak minél jobban meg akartam felelni,
ezért sokat foglalkoztam az ehhez szüksé-
ges területekkel, például énekelni tanul-
tam. S ha már úgy alakult, hogy rendsze-
resen vezényelhettem egy ilyen kiváló,
rövid idô alatt nemzetközi sikereket elérô

együttest, a dirigálás terén is igyekeztem
egyre jobbá válni. Közben azt vettem ész-
re, hogy zenéléssel töltöm az idôm túl-
nyomó részét, a muzsika és nem az egye-
temi tanulmányok érdekelnek igazán. Bár
a saját képességeimrôl alkotott vélemé-
nyem lényegében nem változott, rájöttem,
hivatásként is a zenével szeretnék foglal-
kozni. S annak ellenére, hogy másodéves
egyetemistaként már eldöntöttem, nem
matematikát, hanem elsôsorban éneket
akarok a gimnáziumban tanítani, csak az
egyetemi diploma megszerezése után fel-
vételiztem a Zeneakadémiára.

– Közel húsz esztendeje, 1988-ban –
miután dirigensi diplomáját is megszerez-
te –, szerzôdött a  Szegedi Nemzeti Szín-
házhoz. Miért erre a teátrumra esett a vá-
lasztása?

– A színház választott engem. Zeneaka-
démistaként városi ösztöndíjjal tanultam,
cserébe azt vállaltam, hogy a számomra

„Minden lépésemmel jobb helyzetbe szeretném hozni az együttest!”

Gyüdi Sándor hét sikeres év után ismét pályázik 
a Szegedi Szimfonikusok vezetésére

Gyerekként a muzsikát jobban szerette annál, hogy megélhetési forrásnak tekintse, ezért elôször ma-
tematika-fizika szakon szerzett diplomát. A zene azonban mindennapjai egyre nélkülözhetetlenebb ré-

szévé vált, így kórust alapított, majd a Zeneakadémia elvégzése után elfogadta a Szegedi Nemzeti
Színház meghívását, s az operatagozat karigazgató-karmestere lett. Késôbb, számos közös koncert
után vezetôjéül választotta a Szegedi Szimfonikus Zenekar, Gyüdi Sándor éveken át sikerrel irányí-
totta az együttes életét, s kiemelkedô zenei és elôadómûvészi tevékenységéért idén a Liszt-díjat is át-
vehette. Most ismét megpályázza az igazgatói-karnagyi posztot, hiszen még számos tervét szeretné
megvalósítani, s a zenekar értékes mûvészi munkájához is egyre jobb feltételeket kíván teremteni.


