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„Rengeteg gyönyörű emléket őrzök az együttesről, hiszen 
sokszor ültem a koncertjeiken a közönség soraiban – mond-
ta a Gramofonnak Somos Csaba. Amikor pedig a Rádiókó-
rus élére kerültem, sok kapcsolódási pontunk lett, hiszen 
számos olyan produkcióban vettem részt, ahol mindkét 
énekkar fellépett. IIyenkor volt alkalmam figyelni a Nemze-
ti Énekkar és Antal Mátyás munkáját is. Több nagyszabású 
operaelőadáson vettünk részt közösen, például a Budapesti 
Wagner-napok sorozatában. De emellett hangversenyeiket 
is meghallgattam, nemcsak szakmai kötelezettség volt ez, 
hanem igazi érdeklődés, hajtott a kíváncsiság. Tavaly tavasz-
szal a DLA-hangversenyemen a Nemzeti Énekkar és a Mis-
kolci Szimfonikusok szerepeltek. Ez volt a kórussal az első 
közös munkám, amelyre nagyon szép időszakként em-
lékszem, hiszen sok próbára volt lehetőség, amelyek során 
valóban összecsiszolódtunk. Sikeres lett a zeneakadémiai 
hangversenyem is, amelyen oratórium és magyar a cappella-
kompozíciók hangzottak fel.” 
„Tapssal, szeretettel és örömmel fogadott a kórus az első 
közös próbánkon, ami nagyon jó érzés számomra, jól is ha-
ladunk, gyorsan tudunk dolgozni. Az instrukcióimnak van 
foganatja. Nyitott, befogadó társaságnak ismertem meg 
őket, és flexibilisnek. Kölcsönös kihívás, bizalom, lelkese-

dés árad az együttesből. Számomra is nagyon lényeges a 
lelkiség, valamint az ebből fakadó, szenvedélyes interpretá-
ció. Három hónapon át még Antal Mátyás is az együttessel 
dolgozik. Beosztottuk a próbákat, s  természetesen azokat a 
produkciókat, amelyeket ő kezdett el, ő is fejezi be. Most is 
rengeteget beszélgetünk - akárcsak korábban, rádiós korsza-
komban - egyeztetünk a fontosnak vélt szakmai kérdések-
ről. S mindketten megállapítottuk, igazán tartalmasak ezek 
az eszmecserék. Az együttes nagyon jól énekel kézre, renge-
teg kiváló előadóval dolgozik együtt, s szeretném, ha ez jö-
vőben is így lenne. Amin javítani szeretnék – hiszen abból 
sohasem elég – az a szövegérthetőség, intonáció. Ennek 
egyik eszköze az a cappella repertoár bővítése, amelyre min-
denképpen törekszem majd a kórusnál. Hiszen akkor sok-
kal jobban szól az oratórium és az opera is. Az ember el tud 
lustulni zenekari kíséret mellett, ennyi énekes pedig nehe-
zen figyel egymásra. De ebben rejlik a feladat és az öröm is.”
Egyébként karnagyként először április elején állok a társu-
lat elé, amikor Erdélyben turnézunk, s budapesti közönség 
pedig április 29-én találkozhat velem a Pesti Vigadóban, s 
mindkét koncertemen a cappella műsor hangzik fel. Sűrű a 
program, az énekkar rengeteg felkérést teljesít, s a fellépé-
sek sorából kiemelkedik a március 8-i, születésnapi hang-
versenyük, igényes és nehéz műsorral, amelyet Antal Má-
tyás dirigál. Utána pedig már egyedül kell megfelelnem a 
próbáknak és a programoknak… Az idei műsor természete-
sen már stabilan kialakult, azonban a jövő évi programokat 
én is gazdagítom ötleteimmel. A Nemzeti Énekkarnál foly-
tatott munka mellett a zeneakadémiai tanítást félállásra 
redukáltam, amibe beletartozik az intézmény Alma Mater 
Kórusának vezetése. Egyébként a hivatásos kórusénekesi 
képzést sem ártana elindítani, ilyen ugyanis jelenleg nincs 
itthon. Az általam alapított amatőr együttest, a tehetséges 
fiatalokból álló Vass Lajos Kamarakórust vezetem továbbra 
is. Igazán serkentően hat rám a megtisztelő, új feladat. S bár 
a mindennapi gondokat már kezdem megismerni, azért a 
Nemzeti Énekkarral még tartanak a mézeshetek” – fejezte 
be folyóiratunknak adott nyilatkozatát Somos Csaba.

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja:  www.filharmonikusok.hu

„Még tartanak a mézeshetek”
Somos Csaba énekkari fogadtatásáról, próbákról, tervekről

Új karigazgató áll január 1-jétől a Nemzeti Énekkar élén: a nyugdíjba vonuló Antal Mátyást 
Somos Csaba váltotta, aki még március végéig együtt dolgozik elődjével. A művész örül 
annak, hogy a kórus nagy tapssal köszöntötte, s bízik abban, hogy gazdagítani tudja az 
együttes a cappella repertoárját is. A Nemzeti Énekkar élén április 2-án mutatkozik be elő-
ször, erdélyi turnéjukon; a fővárosi közönség pedig a hónap végén, a Pesti Vigadóban talál-
kozhat vele.

Somos Csaba: Amin javítani szeretnék – hiszen abból sohasem elég – az 
a szövegérthetőség, intonáció
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A zenekar tevékenységét támogatják: 
Budafok‐Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 
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2016. február 27.
Kozmikus intimitások
R. STRAUSS: ALPESI SZIMFÓNIA 
BACH ‐ STOKOWSKI: CHACONNE
RESPIGHI: RÓMA FENYŐI 
Feledi Project
Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. március 20.
Most és mindörökké
BACH: JÁNOS PASSIÓ
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Rendező: Sylvie Gabor
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 30.
Szimfonikus felfedezések
Kárhozat és megdicsőülés
CSAJKOVSZKIJ: FRANCESCA DA
RIMINI
BARTÓK: II. ZONGORAVERSENY
STRAVINSKY: TŰZMADÁR
Roman Rabinovich ‐ zongora
Duna Művészegyüttes
Koreográfus: Juhász Zsolt
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki Dohnányi Zenekar 
és a Művészetek Palotája közös sorozata 2015‐16

Az örökkévalóság pillanatai

További információ:
www.bdz.hu • www.mupa.hu
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