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„Rengeteg a külföldi felkérésünk, az újévi idő-
szakban olyannyira, hogy nem is elég hozzá a saját 
zenekarunk – meséli Lőrinczy György, az Ope-
rettszínház főigazgatója. Szerencsére azonban 
évek óta kiváló az együttműködésünk a debrece-
ni társulattal, így a mi szólistáinkkal ők utaznak 
a németországi vendégszereplésre, már harmadik 
esztendeje. Ennek a közös munkának a kulcsa So-
mogyi Tóth Dániel. S az együttműködésünknek 
pedig több összetevője is van, hiszen Debrecen-
ben – a színházzal koprodukcióban – már színre 
vittük A denevért és a Marica grófnőt, s az szin-
tén nagy öröm a számunkra, hogy a turnén bemu-
tatott operettgálát náluk is előadjuk. A zenekar 
remekül ismeri ezt a zenei nyelvet, s úgy vélem, 
hogy ennek az együttműködésnek mindenki a 
nyertese.” 
S míg a korábbi közös turnékon – 2012-ben és 
2013-ban – Makláry László, az Operettszínház fő-
zeneigazgatója, ezúttal Somogyi-Tóth Dániel állt a dirigensi 
dobogón. Az előadásokat Németország prominens koncert-
termeiben, a müncheni Gasteigben, valamint a nürnbergi 
Meistersingerhalléban hallhatta a közönség. „Ez nagyon 
fontos és izgalmas körút a debreceni zenészek  számára, hisz 
remek a német közönség, ráadásul a közösség is igazán ins-
piráló.  Különleges élmény kiváló szólistákkal együtt zenél-
ni, ebben a felállásban igazán magas minőségű zenei pro-
dukciók születnek. Meghatározó momentum egy művész 
életében, ha ilyen pillanatoknak lehet részese” – vélekedik 
Somogyi-Tóth Dániel. Az öt müncheni, majd a nürnbergi 
előadást követően a két társulat itthon folytatta a közös 
koncertezést. Az Operettszínház január 1-jei gáláját is a 
Kodály Filharmonikusok kísérte. „Rendhagyó momentum 
volt debreceni kollégáimmal az Operettszínház zenekari 
árkában zenélni – meséli derűsen a karmester, aki egyéb-
ként is sokat vezényel a Nagymező utcai teátrumban.
A főváros után Sopron következett, majd január 9-én 
Debrecenben zárult a sorozat,  egy teltházas gálával. Az 
Operettszínház énekeseit kísérve a zenészek ezúttal hazai 
pódiumon is érezhették a közönség szeretetét. „Örülök an-
nak, hogy a debrecenieknek is tetszett a koncertünk, és leg-
alább annyira élvezték az előadást, mint mi. Érzékelhető 
volt a műfaj iránti igény, ezt a fogadtatás is bizonyította” – 

mondta el Somogyi-Tóth Dániel. „A Budapesti Operett-
színház világszínvonalú produkciói nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy mára hungarikum lett a magyar operett mű-
faja. Elismerés a társulatnak, s elismerés a Kodály Filhar-
monikusok hangszereseinek egyaránt, hogy világszínvo nalú 
előadások részesei lehetnek.”
S vár még izgalmas produkció tavasszal is az együttesre, hi-
szen március 24-én, a Kölcsey Központban Jazz & Brahms 
címmel szokatlan dallamok hangzanak fel a társulat előadá-
sában. A zenekarral ugyanis az Oláh Kálmán trióval muzsi-
kál, Kovács László vezényletével. A dirigens úgy vélekedik: 
Oláh darabja, a Passacaglia for Orchestra & Jazz Trio reme-
kül illik a két Brahms-mű mellé, és bármilyen klasszikus 
programban megállná a helyét. Már sok helyen vezényelhet-
te ezt a kompozíciót, Miskolctól kezdve Pécsett és Budapes-
ten is, s azt meséli, mindenütt nagy sikert aratott kiváló 
hangszerelésével, kreatív megoldásaival, valamint azzal a 
szokatlan hangzásvilággal, amit a trió szerepeltetése jelent. 
Kovács László hozzáteszi, a jazzes produkcióknak a jövőben 
lesz folytatása Debrecenben, így aki a különleges előadások-
ra vágyik, annak sem kell a fővárosig mennie.

A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus honlapja: 
www.kodalyfilharmonia.hu

Müncheni operettgálától a debreceni jazzestig
A Kodály Filharmonikusok harmadik alkalommal vett részt  a Budapesti Operettszínház 
negyedszázados múlttal rendelkező, müncheni karácsonyi turnéján; ezután újévi előadá-
sokkal folytatódott a sor. Somogyi-Tóth Dániel, a zenekar igazgató-művészeti vezetője kü-
lönleges élménynek tartja ezeket a koncerteket, amelyek az együttes repertorját is színesítik. 
Tavasszal is vár izgalmas hangverseny a társulatra, hiszen jazz-dallamokat hallhatnak 
tőlük az érdeklődők. 

A Kodály Filharmonikusok az operett és a jazz felé is kirándul. Középen Somogyi-
Tóth Dániel igazgató, művészeti vezető
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