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„A lengyel nemzettudat szempontjából rendkívül fontos a 
katinyi vérengzés néven emlegetett tömegmészárlás, mely-
nek során 1940-ben a szovjetek húszezernél több lengyel 
katonatisztet – részben tartalékosokat – gyilkoltak meg. 
A keleti blokk országaiban erről évtizedekig nem lehetett 
beszélni, ezért természetesen a művészet eszközeivel sem jö-
hetett szóba a tragédiára való emlékezés” – mondja a diri-
gens. „Az utóbbi negyedszázad során már születtek a témá-
ban zeneművek is, ám a terjedelmében és apparátusában 
legjelentősebb darab magyar szerzők műve: Polner Zoltán 
versei re, a latin gyászmise szövegére és a lengyel Cyprian 
Kamil Norwid Gyászóda Bem emlékének című költemé-
nyére Király László 2012-13-ban nagyzenekarra, kórusra és 
két szólistára – a Szegedi Szimfonikus Zenekar felkérésére 
– komponálta darabját. Bemutatója a szegedi dómban volt 
2015. november 8-án. A lengyelek rendkívül nagyra érté-
kelték, hogy a magyar művészeket ilyen mélységben meg-
érintette és inspirálta az ő nemzeti tragédiájuk; ennek kife-
jezésére az államelnök a költőnek és a zeneszerzőnek, 
valamint nekem, mint az ősbemutató karmesterének, a 
Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tést adományozta, amelyet áprilisban vehettünk át.”
A karmester emellett a zenekar nyári feladatairól is beszélt. 
A Korzó Zeneházban, hagyományos hangversenyükön kor-
társ zeneművek hangzanak el, s a komponisták még beszél-
nek is a darabjukról. A június 15-i koncerten Madarász 
Iván két műve – Nyitány egy képzeletbeli operához, II. zon-
goraverseny –, valamint Bánkövi Gyula Figurák a táblán 
című zenekari darabját dirigálja, s a versenymű szólistája 
Fejes Krisztina.  Ebben a hónapban még egy magyar kor-
társ művet is lemezre rögzítenek; Tóth Péter Szent Gellért-
oratóriumát, s a darab a hangfelvételen kívül 4-én Szege-
den, 10-én Kalocsán, a Kék Madár Fesztiválon szólal meg, 
a Vaszy Viktor Kórussal és Szélpál Szilveszter baritonistával. 
Szabadtéri produkciókban is részt vesznek, Szegeden A boly-
gó hollandit adják elő, július 1-jén és 2-án, Wagner operája 
utoljára 1997-ben hangzott fel a kőszínházban. Majd a Mar-
gitszigeten muzsikálnak: a Szegedi Nemzeti Színház a jövő 
évadban tartja az Evita premierjét. A musical elő-bemutató-
ja július 8-án és 10-én lesz a Budapesti Nyári Fesztiválon. 

Ezt követően visszatérnek a Dóm térre, ahol a szokásos 
Ajándék-koncerten játszanak. Ez alkalommal rendhagyó 
lesz a hangverseny, hiszen a Csajkovszkij-zongoraversenyt 
Bogányi Gergely az általa megálmodott és megépített zon-
gorán játssza el. Az est dirigense pedig most Pál Tamás lesz, 
abból az alkalomból, hogy idén tavasszal vehette át Szeged 
városától a Pro Urbe-díjat.
Mindeközben már a következő szezonra is készülnek, amely 
operahangversennyel indul szeptember 10-én. A XX. század 
legnagyobb magyar tenoristája, Simándy József szólista pá-
lyafutását Szegeden kezdte. Erre emlékeznek ezen a hang-
versenyen, születésének centenáriumán. Szent Gellért em-
léknapja, azaz 24-e táján hagyományosan közreműködnek a 
Szent Gellért Fesztiválon a Dómban, majd megkezdik első 
operabemutatójuk, a Bánk bán zenei előkészítését. A 2015-ös 
Armel Nemzetközi Operafesztiválon díjazott operaproduk-
ciójuk, A varázsfuvola két előadásban Londonban vendég-
szerepel, ezért most németül újítják fel. Októberben indul a 
hangversenyévad is, ezért szeptember végén már a koncert-
programokra készülnek.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar honlapja: www.symph-szeged.hu

Gyüdi Sándor karmester és együttese

Kortárs korzó és ajándékkoncert  
Szegeden
Mai magyar komponisták darabjaival kezdi a nyarat a Szegedi Szimfonikus Zenekar. 
A Korzó Zeneházban két kortárs zeneszerző műve is felhangzik, majd lemezre rögzítik és 
több helyszínen is eljátsszák Tóth Péter Szent Gellért-oratóriumát. Fellépnek a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon, emellett egy musicallel a fővárosban is vendégszerepelnek, s már 
készülnek  a következő szezonra, szeptemberben ugyanis több évfordulót ünnepelnek. 
Minderről a Tisza-parti társulat vezető karmestere, a nemrég lengyel Lovagkereszttel ki-
tüntetett Gyüdi Sándor beszélt. 
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