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Ez év december 21-én este 6 órától a Művelődési Központ Koncerttermében az elmúlt évek legszínvonalasabb karácsonyi koncertje ígérkezik. Vendégeink lesznek a Békés Megyei Szimfonikusok Kamarazenekara, Somogyi-Tóth Dániel, valamint a Kodály Kórus Debrecen.
Az est megálmodója Somogyi-Tóth Dániel karmester és orgonaművész, aki már több ízben lépett fel a
Dévaványai Református Templomban – mind orgonajátékával, mind a Békés Megyei Szimfonikusok élén
maradandó emlékeket szerzett a közönségnek. Ebből az alkalomból Dévaványai Hírlap riportot készített
az egyre nevesebb zenésszel.

• interjú Somogyi-Tóth Dániel karmesterrel
szólistaként vagy karmesterként Zürichben, Lausanne-ban, Rómában, Bukarestben, Prágában, Párizsban, Chateaurouxban és Barcelonaban lépett fel, és olyan
világhírű művészekkel dolgozott együtt,
mint, Nigel Kennedy, Sir Neville Marriner,
Jurij Szimonov, Ligeti András, Laurent
Petitgirard, Bobby McFerrin, vagy az
Orchestre de la Suisse Romande.
Bevezetőben a zenei tanulmányaidról ejtsünk néhány szót. Hol és kinél
tanultál?

Somogyi-Tóth Dániel 1981-ben született Budapesten. A Bartók Béla Konzervatóriumot zongora és zeneszerzés szakon végezte el, majd 2006-ban
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és orgona szakán Gál Tamás, Ligeti András
és Lehotka Gábor növendékeként.
2007 decemberétől a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője
és karmestere, akikkel 2008-ban Prímadíjban részesült. 2009 óta a Budapesti
Operettszínház állandó vendégkarmestere, 2010-től pedig a Pécsi Nemzeti
Színház operakarmestere.

Már itt elkezdődött zenei területen
is a Békés megyei kötődés: első olyan
tanárom, aki már tudatosan erre a pályára nevelt, az a nagyhírű Kertész Lajos volt, akit az egyik legjelentősebb
hatású zongoraművész-pedagógusként tart számon a szakma, és aki itt
született, Gyulán. Emberileg és zenei szempontból egyaránt hatalmas
erővel hatott és hat rám a mai napig.
Egy másik alapvető benyomást szintén a Békés megyei kötődésű Ugrin
Gábor gyakorolta rám, aki ráadásul
a koncertmesterünk, Uhrin Viktor távoli rokona. Szerencsére egészen kitűnő tanárokhoz jártam, azt gondolom, hogy mindig az adott évfolyam
legjobb tanára tanított, hosszú ideig
sorolhatnám őket. De most, hogy ezt
kérdezed, érdekes, hogy ők ketten
talán azért is különösen fontosak a
számomra, mert elsődlegesen embert akartak belőlünk faragni – és azt
gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy az ember igazi zenésszé
is válhasson.

erősen kötődöm a Nagyszüleimhez
– sajnos már csak Nagymamám él,
őt viszont a mai napig akkor látogatom meg, amikor csak tudom. Szakmai szempontból pedig szintén nagyon lényeges dolog történt velem
Dévaványán: megismerkedtem az
orgonával…
Igen, és ez elég korán történt. Még
emlékszem az első koncertedre – a
református templomban volt és lehettél vagy tíz éves. Egyebek között
Bach C-dúr prelúdium és fúgáját
játszottad. Hogy emlékszel vissza
erre?
Úgy emlékszem, hogy nem izgultam, természetes volt számomra,
hogy játszom azon a gyönyörű nagy
hangszeren – persze most jobb lenne, ha nem gondolnék bele, mi is
szólhatott ott… Amire szintén emlékszem, hogy 1990-ben, tehát 9
évesen Szalai Szilárd nagytiszteletű
úrtól megkaptam életem első fizetését – nem volt kántor, így én láttam
el azokon a nyarakon ezt a szép feladatot.
Akik rendszeres látogatói a koncertjeidnek, gyakran elcsodálkoznak, hogy minden darabot kívülről
megtanulsz. Miért fontos ez neked?

Rendszeresen koncertező orgonaművész.

Mondd el, hogy Dévaványa milyen
szerepet játszott a gyerekkorodban
és az életedben.

Csak így tudok eggyé válni a zenével. Véleményem szerint az előadás
során már nem lehet helye információszerzésnek. Vannak persze kivételek – sajnos. Például, amikor be kell
ugrani egy operaelőadásba, ott erről
szó sem lehet. De az a helyzet, hogy
sokkal jobban szeretek úgy zenélni,
hogy tudom azt, hogy ura vagyok a
folyamatoknak – belülről.

Karmesteri tevékenyége előtt évekig
a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
és a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar állandó orgonistája, zongoristája
és csembalistája volt. Zenekari tagként,

Alapvető szerepet, és az előző
gondolatmenetet erre a kérdésre
válaszolva is tudom folytatni. Emberi szempontból azért játszott kiemelkedő szerepet, mert nagyon

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar élén szép sikereket értél el.
Több tagja is van az együttesnek,
akik régebb óta a baráti körömbe
tartoznak, és kivétel nélkül elisme-

2011 tavaszán elnyerte a Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Debreceni Kodály Kórus közös vezetésére kiírt igazgatói pályázatot, így jelenleg a megújulás
alatt álló Kodály Filharmónia Debrecen
igazgató-művészeti vezetője, Debrecen
város zenei életének első embere.

Dévaványai Hírlap – melléklet 2. oldal

rően nyilatkoznak. Hogyan értékeled a velük végzett munkát?
Kivétel nélkül remek emberek és
remek muzsikusok ülnek a zenekarban. Rengeteget tanultam tőlük –
és biztosan sokat szenvedtek attól,
hogy ezek alatt az évek alatt tanultam meg a vezénylés alapjait. Persze
ezeket tanítják a Zeneakadémián, de
gyakorlatilag zenekar nélkül. És ez a
szakma pont az a tevékenység, aminek 60-70 százaléka nem is a zenéről
szól, hanem pont azokról az emberi
dolgokról, ami miatt olyan hálás vagyok az imént említett tanáraimnak.
Ide tartozik a szuggesztivitás, de a
pszichológiai és kommunikációs feladatok, a rengeteg empátia, pedagógiai képességek, vagy akár a humorérzék és önirónia is ide sorolhatóak,
amik a jó vezényléshez szükségesek.
A zenekar pedig hatalmasat fejlődött az utóbbi években. Bárki nagy
szaktekintély jön ide, nem győzi
hangsúlyozni, hogy milyen jó itt lenni – szakmailag is.
Május óta a debreceni zenei életet is
irányítod. Mennyire nagy kihívás ez
egy olyan városban, ahol zeneművészeti egyetem és olyan konzervatórium van, amelyről gyerekkoromban az hírlett, hogy a végzős növendékek a légypiszkot is lejátsszák a
kottáról.
Először is hatalmas megtiszteltetés, és talán még nagyobb kihívás.
Egészen más jellegű munka valamit
az alapoktól felépíteni, vagy egy
kész rendszert átvenni, és azt fejleszteni. De azt kell mondanom, hogy
nagyon jól érzem magam, és talán
jelentkeznek az első eredmények is.
Tény, hogy Debrecen az egyik magyarországi zenei központ, csodálatos kórussal, 150 éves, háromszintű
zeneoktatással, jelentős operaélet-

tel, és nem utolsósorban fantasztikus
orgonákkal. Gulyás György, a Kodály
Kórus alapítója is Békés megyéből
jött, és mindvégig fenn is tartotta a
kapcsolatát a Viharsarokkal. Sőt, el
kell mondanom, hogy több vezető
munkatársam is innen vagy a közelből származik, ami nagyon jó érzés.
Ebből térségből sokan kamatoztatják a világ más táján a tehetségüket.
Nyugtass meg bennünket, hogy hűséges leszel Békés megyéhez, azon
belül Dévaványához. A díszpolgári
címedről az előző ciklusban sokszor
szerettem volna a képviselőtestületet meggyőzni, de egyszer sem
sikerült. Az idén viszont – sajnos,
nélkülem – valami varázsütésre vita
nélkül született meg a döntés. Szívből örülök, hogy akkor este elsőként gratulálhattam. Mit gondolsz
erről a címről?
Azt gondolom róla, hogy kötelez arra, hogy Békés megye és
Dévaványa kulturális életét a lehető
legjobban szolgálhassam. És ha az
embernek ilyen csodálatos gyökerei
vannak, akkor ez talán nem is megy
olyan nehezen!
Van-e valami kedvenced a zeneirodalomban?
Bach az Isten, Mozart az Angyal,
és Beethoven az Ember. Ezt Busoni,
a legendás zongoraművész mondta. De ha ebből is választani kellene,
Bach lenne az.
Milyen programmal készültök a 21-i
hangversenyre.
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Újra egy színpadon lesz a Kodály
Kórus Debrecen és a Békés Megyei
Szimfonikusok Kamarazenekara, ezúttal Vivaldi Gloria c. művét adjuk
elő az énekkar kiváló szólistáival.
Előtte a kamarazenekarral eljáts�szuk Haydn D-dúr zongoraversenyét, melynek szólóját magam fogom
játszani. Szintén dévaványai kötődésű remek koncertmesterünk, Uhrin
Viktor hegedűművész pedig Vivaldi
Négy évszak c. ciklusából a Telet fogja megszólaltatni.
Nagyon várjuk ezt a koncertet mindannyian!
Földesi Zoltán

A koncertre
a belépés ingyenes.
Az est támogatói:
Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány
ÁMK József Attila
Művelődési Ház és
Kádár Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási
Inézményegység

• Kodály Kórus Debrecen
Az 1955-ben Gulyás György által alapított Debreceni Kodály Kórus megalakulása idején először a zeneművészeti
szakiskola énekkaraként működött.
Első nagy nemzetközi sikerét - leánykari kategóriában - 1958-ban, a walesi Llangollenben rendezett kórusversenyen aratta. Egy évvel később
Arezzóban kiérdemelt győzelmük már
a vegyeskar pályafutását indította el. A
Kodály Kórus 1971-től hivatásos együttesként működik, fenntartója az ország
második legnagyobb városa, Debrecen.
Az együttes repertoárja rendkívül szé-

• Antonio Vivaldi

’Antonio Lucio Vivaldi (Velence, 1678. március 4. –
Bécs, 1741. július 28.) olasz barokk zeneszerző, hegedűs,
pedagógus, impresszárió és pap. Apja, Giovanni Battista
Vivaldi, a velencei Szent Márk-székesegyház hegedűse volt,
valószínűleg ő tanította a fiát hegedülni. Vivaldit a szülei
papnak szánták, egyházi tanulmányait 1688-ban kezdte
meg. Mivel azonban koraszülött volt és beteges természetű
maradt, nem adták be a velencei papi szemináriumba, hanem otthon taníttatták. A zeneszerzőt 1703-ban szentelték
áldozópappá, de papi hivatását nem sokáig gyakorolta,
saját elmondása szerint egészségügyi állapota nem tette
lehetővé, hogy rendszeresen misézzen.
1704-ben a Conservatorio dell’Ospedale della Pietà tanára lett, és bár a későbbi évek alatt többször került összetűzésbe az intézmény vezetőségével, ezt az állását egészen
élete végéig megtartotta. A Pietà hangversenyei és zenés
istentiszteletei a korabeli velencei és külföldi nemesek kedvelt szórakozásai voltak, így Vivaldi több befolyásos ural-

les, a kíséret nélküli, a cappella művektől az európai zeneirodalom legjelentősebb oratorikus alkotásain át a legújabb
kortárs énekkari kompozíciókig terjed.
Alapvetően mégis a névadó, Kodály
Zoltán művei állnak tevékenységük középpontjában. Számos hazai és külföldi
zeneszerző kompozíciójának ősbemutatója, illetve első magyarországi megszólaltatása kapcsolható nevükhöz. A

Debreceni Kodály Kórus eddigi működése során több, mint 2500 koncertet
adott Európa, Ázsia, Afrika és Amerika
mintegy negyven országában.
A kórus számos kitüntetésben részesült, ezek közül a legfontosabbak:
Csokonai díj (1980), Artisjus díj (1992),
Bartók Béla-Pásztory Ditta díj (1994),
Pro Arte Hungarica (2003), Artisjus
díj (2004), Kölcsey díj (2005), Magyar
Örökség díj (2006), Bartók Emlékdíj
(2006)
Karmester: Pad Zoltán

kodóval, arisztokratával köthetett ismeretséget. 1709-ben
bemutatták Velencében Händel Agrippina című operáját, s
valószínűleg Vivaldi is látta az operabemutatót, aki 1710től már egyre inkább az operaszínpadok meghódításán
gondolkozott.
Első operájának bemutatójára 1713-ban, Vicenzában
került sor nagy sikerrel, a következő évben már Velencében
vitték színre következő dalművét. Ezután
nem sokkal a velencei Sant’Angelo színház
impresszáriója lett, operái pedig hamar
meghódították Itália operaszínpadait,
néhány év elteltével már Firenze, Róma,
Mantova, Milánó színházai is rendeltek
tőle operákat. Operaszerzőként egyre nagyobb hírnévre tett szert, Mantovában egy
ideig Fülöp herceg szolgálatába is lépett.
1720-ban jelent meg Benedetto Marcello
korabeli operaéletet kifigurázó írása,
amelynek egyik főszereplője Vivaldi volt. A
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zeneszerző 1725-ben Rómába utazott, ahol három operáját
mutatták be, és valószínűleg a pápával is találkozott.
1726-tól kezdve operabemutatóinak állandó női
főszereplője Anna Giraud, aki valószínűleg a Pietà növendéke volt. A lány nővére Vivaldi ápolónője lett, a két
nő Vivaldi velencei házában lakott. Ez számos pletykára
adott okot, és Ruffo kardinális végül ezért tiltotta ki Vivaldit Ferrarából. Az 1730-as években a
zeneszerzőt már egyre kevésbé becsülték meg, a Pietà is több fiatal zenészt
alkalmazott, végül megvált Vivalditól,
aki elhatározta, hogy elhagyja a lagúnák városát. Eladta mindenét és Bécsbe utazott, ahol VI. Károly császárnak
akarta felajánlani a szolgálatait, akivel
már korábban találkozott. Az uralkodó
azonban hamarosan elhunyt, Vivaldi
pedig tovább akart utazni Drezdába, de
megbetegedett és meghalt.

