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y Lassan eltelik az elsô esztendô, amelyet 
a Kodály Filharmónia, azaz a Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály Kórus élén 
töltött. Hogyan értékeli ezt az idôszakot?

– Valóban hatalmas méretû és hihetetlenül 
szerteágazó feladatrendszer fogadott. Azt 
kell mondanom, hogy rendkívüli szer ve zet-
len ségbôl kellett elkezdeni az építkezést és 
Debrecen zenei életének újragondolását. 
Rengeteg munka van mögöttünk és úgy ér-
zem most, az utóbbi hetekben kezdtünk el 
feljutni a felszínre, most már biztos talajon 
kezdenek állni az elképzeléseink.

y Korábbi nyilatkozatában azt mondta, 
úgy tapasztalta, hogy nagy igény van a 
ze  nekaron belül a megújulásra, az új 
mû kö dési mechanizmusok kialakításá-
ra, ez na gyon izgalmas feladat. Hogy 
haladt vele?

– Úgy érzem, elég jól. Annak ellenére, hogy 
jelenleg az alapvetô igazgatói feladatok 
szinte minden percemet kitöltik, úgy látom, 
hogy a zenekar általában oldottabb, a han-
gulat is sokat javult. Azt szeretném, ha a 
mûvészeink a problémáikra profi válaszo-
kat kapnának és ha megbízhatóan, kiszá-
míthatóan alakulna hónapról hónapra a 
munkarendjük. Azt gondolom, hogy ebben 
egyértelmû fejlôdés tapasztalható – a java, a 
nullából az egyre lépés azonban még eb-
ben is hátravan. 

y Hozzátette, reméli, hogy megtalálja a 
megfelelô kollégákat, akik ebben segíte-
nek. Sikerült? 

– Éppen most jutottunk a végére annak, 
hogy felálljon az a menedzsment, amelyik 
ütôképesen, szakszerûen és magas színvo-
nalon végzi azt az összehangolt munkát, 
ami a két együttesünk munkáját és Debre-
cen zenei életét koordinálja. Nagyon bízom 
a kollégáimban, és úgy érzem, hogy ôk is 
látják: nagyon nagy lehetôség birtokában 
vagyunk, ha jól csináljuk, fel tudjuk építeni 
az ország második legnagyobb városának 
európai színvonalú zenei életét.

y Békéscsabán három év alatt a gyakor-
latilag nem létezô együttesbôl létrehozott 
egy rangos zenekart. Szerencsére Debre-
cenben nem az alapoktól kellett kezdeni 
az építkezést…

– Nem lehet összehasonlítani a két felada-
tot. Békéscsabán tényleg a semmibôl kellett 
kiindulni, az együttes jogilag nem is léte-
zett, mikor odakerültem. Egy hosszú évtize-
dek óta hivatásos formában mûködô együt-
tes-párnál teljesen más a helyzet. Nemrégen 
mondtam is az egyik kolléganômnek: meny-
nyivel nehezebb valamit átalakítani, mint 
létrehozni! Ugyanis valóban, korábban so-
ha nem csináltam ilyen jellegû munkát. Né-
ha zavar is, hogy nagyon lassan megy. De 
erôteljesen haladunk, csak nem olyan tem-
póban, ahogyan ideálisnak érezném. 

y Milyen mûhelymunkát végzett Bényi 
Tibor? Említette korábban, hogy nagyon 
számít a csellómûvész karmesterre. Mi a 
helyzet az általa alapítani kívánt, zene-
kari akadémiával?  

– Bényi Tibor egészen kiemelkedô muzsi-
kus-egyéniség. Fantasztikus mûhelymunkát 
végez, most készül a harmadik projektjére 
az évadban. Annyira szeretnek vele dolgoz-
ni a mûvészeink, hogy azt kell mondanom, 
az a legnagyobb problémánk most, hogy 
hogyan oldjuk meg, hogy minden vonós 
kolléga részesülni tudjon fejlesztô munkájá-
ból. Reméljük, hogy Tibor munkája egészen 
magas fokon és szerteágazóan fog tudni ki-
teljesedni Debrecenben.

y Látom, megszületett az új egységes ar-
culat, amelyet hiányolt, hiszen már Ko-
dály Filharmonikusokként és Kodály Kó-
rusként lépnek fel, emellett a honlap is 
megújult.

– Ez sem két nap alatt jött létre, de ami 
megszületett, az mûködik, és abban min-
den késôbbi fejlesztés lehetôsége is benne 
rejlik. A honlap publikálásával egyidejûleg 
megújítottuk a facebook felületeket is, to-
vábbá folyik a munka az angol nyelvû 
változa ton és a youtube-csatornán is. A vá-
rost különben szinte elárasztották a kom-
munikációs felületeink, folyamatosan lát-
juk az ar culatunkra fóliázott villamost, a 
clp plakátokat és az legkülönbözôbb 
média meg je le néseket. Fontos, hogy tuda-
tosítsuk a lakosságban: kiváló zenekar és 
kórus mû ködik a városukban. Szeretném, 
ha a ko daly filharmonia.hu rövid idôn belül 
a város zenei életének online híroldalává is 
válna.

Új név, új célok Debrecenben
Somogyi-Tóth Dániel úgy véli, nehezebb átalakítani, mint létrehozni egy együttest

Tavaly vette át a debreceni zenei élet 

irányítását Somogyi-Tóth Dániel.  

Az azóta eltelt idô alatt az intézmény  

és a zenekar is felvette Kodály nevét, 

sokat javult az együttesen belüli 

hangulat, emellett sikerült növelni  

a közönség létszámát is. Felállt az új 

menedzsment, ami európai színvonalú 

zenei életet szeretne kialakítani 

Debrecenben, s a vezetô bízik abban, 

hogy a Bartók Terem ügye is megoldó-

dik. Ahogy abban is, hogy idén már  

új szintrôl indulnak, s így végre több 

ideje jut majd magára a zenére is. 
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y Tavalyi beszélgetésünk során azt mond-
ta, szükség lenne az együttesnél minôségi 
próbajáték-rendszer megvalósítására, al-
kalmazására. Erre egyéni döntés alap-
ján lehetne jelentkezni, s független szak-
mai zsûri bírálná el, anonim módon a 
jelentkezôket. Kidolgozott pontrendszer 
alapján bizonyos eredmény felett minô-
ségi bérpótlékban részesülhetne a zene-
kari mûvész. Mi történt azóta?

– Sajnos ebben a kérdéskörben egyelôre 
nem tudok sok jót mondani. Központi for-
rás nem jött létre ebbôl a célból, a belsô for-
rásunk még kevesebb. Azonban szeretném 
és remélhetôleg meg is fogom találni a 
módját, hogy létre tudjunk hozni egy ilyes-
fajta minôsítési rendszert. Tudjuk, hogy na-
gyon rosszul áll a gazdaság minden terüle-
te, de talán sikerül találni valamilyen meg-
oldást. Viszont mind a kórus, mind a zene-
kar esetében rendszeresen alkalmazzuk a 
saját tagjainkat komoly szólista feladatokra, 
így azon túl, hogy kiderül, milyen remek és 
felkészült mûvészeink vannak, ez is egyfaj-
ta ösztönzés számukra, amit természetesen 
anyagilag is honorálunk, ráadásul ôket 
azonnal sajátjának érzi a közönség is.

y Békéscsabán, vezetôi munkájának kö-
szön hetôen a megyei önkormányzat a kez-
deti ötmillió forintos támogatást meghá-
romszorozta, majd a további, jelentôs rész-
ben piaci szférából származó bevételekkel 
együtt jócskán sikerült tovább növelni a 
költségvetésüket. Debrecenben is akadnak 
ilyen pozitív gazdasági változások?

– Ha ilyen arányú fejlôdés történt volna, az 
azt jelentené, hogy milliárdos intézmény 
lennénk. Azt gondolom, hogy nagyon örül-
nünk kell annak, hogy a város – minden 
más kulturális intézményével ellentétben – 
nem csökkentette a támogatásunkat, sôt, az 
üzemeltetésünkben lévô Bartók Terem költ-
ségeihez a tavalyihoz képest bôkezûbben 
járul hozzá. Egyértelmû a bizalom és a se-
gítô szándék Debrecen részérôl. Annyi 
példaértékû fejlôdés történt a városban az 
utóbbi idôszakban, többek között a kultúra 
számos területén, hogy azt gondolom, a te-
lepülés vezetôi is szeretnék, hogy most a 
zene következzen.  

y Nyilvánvalóan szükség van egy vezetô 
szponzor felkutatására, ki kell alakítani 
a megújult intézmény mecénási rendsze-
rét. Akad feladat elég… – nyilatkozta ta-
valy tavasszal. Mi most a helyzet? 

– Most jutottunk el oda, hogy megkezdhes-
sük a szponzorokkal való együttmûködést. 
Eddig túl mélyen voltunk ahhoz, hogy ebbe 

egyáltalán érdemes legyen belekezdeni. Ha 
én cégvezetô lennék, most már látnék fan-
táziát abban, hogy ennek a projektnek a fi-
nanszírozójaként kommunikáljam a vállala-
tomat, így azt remélem, hogy a következô 
évad már magán fogja hordozni a piaci 
szereplôk részvállalásának jegyeit. Minden-
esetre én nagyon elégedett vagyok már az-
zal is, hogy az irány jó: jelentôsen nôtt a 
jegybevételünk, és az együttesek történeté-
ben elôször sikerült lehívni a társasági nye-
reségadóból származó támogatást.

y Sikerült tehát visszacsábítani a közön-
séget a koncertekre? 

– Igen. November óta a koncertjeink döntô 
része teltházzal megy, ami hatalmas elôre-
lépés. A közönségünk tud a tevé keny sé-
geink rôl és a törekvéseinkrôl, ami egy-
értelmûen meglátszik a jegyvásárlásokban. 
Nagy problémánk viszont a Bartók Terem 
ügye, amely a vele egy épületet képezô 
Aranybika szállodával eladás alatt áll. Senki 
nem akarja egyelôre megvenni, de sajnos 
felújítani sem, pedig az állapota mára tart-
hatatlanná vált. Mindezek ellenére a közön-
ség valamiért még mindig egyértelmûen 
jobban szereti ezt a patinás, meleg hangula-
tú termet, mint a Kölcsey Központot. 

y Mi a helyzet elôzô együttesével, a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekarral, ahol 
továbbra is megtartotta a mûvészeti ve-
zetôi posztot? Mennyire tud foglalkozni 
velük? 

– Békéscsabán nagy a baj. A megyei önkor-
mányzat megszûnt, mint fenntartó. A város-
hoz kerül a zenekar, ahol viszont egye lôre 
nem találnak forrást rá. Koncertterem vi-
szont épül az Agóra-beruházás keretében; 
azt remélem, hogy ez meg fogja oldani a szi-
tuációt. A helyzetem sajnos igen nehéz: úgy 
vállaltam, hogy ott is mûvészeti vezetô ma-
radok, hogy fogalmam sem volt arról, né-
hány héttel késôbb minden összedôl: gya-
korlatilag most ismét mindent újra kell épí-
teni. Ha ezt tudom, nem tettem volna ilyen 
ígéretet. Nagy szükség lenne most rám, én 
azonban már Debrecenben vagyok, így 
azon túl, hogy odafigyelek a történésekre, 
és a legfôbb építkezési irányokat megsza-
bom, keresem az utódomat, aki operatív 
szinten is gazdája lehet az együttesnek. 

y Debrecenben azt is várják Öntôl, hogy 
hangolja össze a zenei életet. Ez mennyi-
re sikeres projekt? 

– Rengeteget dolgoztunk ezen a kérdésen 
és nagyon jók az eredményeink. Már a má-
sodik évadot tervezzük a Filharmónia Ke-

let-Magyarországgal és a Debreceni Egye-
tem Zenemûvészeti Karával közösen. Olyan 
bérlet-struktúrát hoztunk létre tavaly, ami 
életképes, amitôl megugrott a nézôszámunk, 
és ami jelentôs elônyökkel jár minden part-
ner részére, de legfôképpen áttekinthetô és 
egyértelmû kínálatot ad Debrecen közönsé-
gének. A Kodály Filharmónia feladata, hogy 
egységes mederben tartsa a város komoly-
zenei életét, éppen ezért szakmailag több 
közünk lesz idén már a Bartók Béla Nem-
zetközi Kórusversenyhez is, valamint ide 
tartozik az operajátszás is: a Csokonai Szín-
ház zeneigazgatójaként feladatom, hogy 
Debrecen operaélete a jelentôs fejlesztést 
követôen újabb eredményeket és egyre ma-
gasabb színvonalat tudjon felmutatni. 

y Milyen az együttmûködés a Kodály Kó-
russal?

– Remek, hiszen a Kodály Filharmónia két 
pontosan azonos jogú együttesérôl beszé-
lünk. Pad Zoltán karnagy úr vezetésével ott 
már három éve megkezdôdött a fejlesztés – 
az ô kórussal folytatott szakmai munkája és 
igényessége elôttem is példaként állhat! A 
kórus esetében a szakmai nyugdíjak meg-
szûnése okozza számunkra talán a legna-
gyobb gondot.

y Milyen repertoárbôvítés történt az Ön 
vezetése alatt? Milyen újdonságokkal vár-
ják az érdeklôdôket?

– A közönség felé való nyitás a legfontosabb 
eleme a repertoárunknak, hiszen új rétege-
ket is meg kell szólítanunk. Emellett nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy az új magyar 
mûvek bemutatására kiírt pályázaton mi 
kaptuk a legmagasabb összeget – mi mutat-
juk be a legtöbb új magyar kompozíciót is. 
Jövôre is olyan évadot szeretnék, ami min-
den zenei szegmenst felvonultat: célunk nem 
lehet más, mint valódi élményt adni a közön-
ségnek, olyat, ami miatt állandóan igényelni 
fogja azt, hogy komolyzenét hallgasson.

y Említette, több vendégdirigenst szeretne 
meghívni. Kikkel dolgoztak, dolgoznak?

– Bényi Tibor négy projektet vezényel a fo-
lyó évadban, ezt folytatjuk jövôre is. Mellet-
te és Pad Zoltán mellett – aki oratóriumok 
esetében rendszeresen dolgozik a zenekar-
ral is – többek között Kollár Imre, Kocsis 
Zoltán, Vashegyi György, Hollerung Gábor, 
Gál Tamás vezényli együtteseinket ebben 
az évadban, a következô operaprodukciót 
pedig Kesselyák Gergellyel fogjuk játszani. 
Több vendégzenekart is meghívtunk: a 
Nemzeti és a Pannon Filharmonikusok, a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Buda-
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y Egy évvel ezelôtt, nem sokkal azt kö-
vetôen beszélgettünk, hogy a zenekar 
igaz gatója lett. Akkor az egyik fontos 
célkitûzés volt az anyagi biztonság meg-
teremtése. Hol tartanak ezügyben?

– Nehéz téma az anyagi biztonság, ez min-
denhol komoly problémát jelent, nemcsak 
az Operaházban, hanem a hazai zenekarok-
nál is. De világszerte gazdasági gondokkal 
küzdenek az együttesek.

y Ez azonban a Filharmóniai Társaság-
nál már sok éve állandó gondot jelent… 
Miniszteri támogatással élték túl az utób-
bi idôszakokat, és szó esett már arról is, 
hogy a dalszínház költségvetésébôl támo-
gatják a zenekart. Ezt az elképzelést 
azonban egyik fél sem támogatta. Miköz-
ben körülbelül szezononként ötvenmillió 
forintos büdzsérôl beszélünk. 

– A finanszírozás neuralgikus pontja az 
egész szakmának, a biztonság nem oldó-
dott meg nálunk sem. Tavaly a II. kategó-
riás zenekari pályázatokból jutottunk 30 
millió forintos támogatáshoz,és egy egy-
szeri 10 milliós összeghez a miniszteri 
keretbôl, ami lehetôvé tette hogy a 10/11-
es évadot a meghirdetett tervek szerint 
megvalósíthattuk.

y Ez azonban elég kevés az évad koncert-
jeinek teljesítéséhez…

– Ez az összeg nem oldja meg a bérleti soro-
zat finanszírozását. Fontos rávilágítani arra, 
hogy ráadásul ez a 30 millió forint is utófi-

nanszírozás, ami szintén óriási problémákat 
okoz. Nem sikerül megoldani, hogy az adott 
évadot az anyagi lehetôségek tudatában ter-
vezzük, és ez mindenképpen gondot jelent. 
Ezt szakmai szövetségi szinten kellene ke-
zelni. Ki kellene dolgozni a fenntartóval egy 
olyan formát, amely ezt megoldja. Most már 
sok éve lehet azt látni, hogy a finanszírozás 
képtelen ahhoz a metódushoz alkalmazkod-
ni, ami Európában ezt a szakmai közeget 
mozgatja. Az utolsó pillanatban nem lehet 
százmilliókkal csökkenteni költségvetése-
ket, hiszen ez tönkre teszi a zenekarok mû-
kö dését. Természetesen, ha kevesebb az 
adóbevétel, akkor a kormány kevesebb 
pénzt tud költeni. Ennek megvan a hatása a 
kultúrára is, amelyet elsôsorban az állam fi-
nanszíroz, az adófizetôk pénzébôl. Minden-
ki azt próbálja prognosztizálni, hogy mi lesz 
jövô re. Nem jó, hogy mindenki csak panasz-
kodik, erre a helyzetre a szakmai szerveze-
teknek a fenntartóval együtt kellene valami-
lyen megoldást találniuk. 

y Akkor hogyan tudnak így szezont ter-
vezni?

– Úgy, hogy reménykedünk abban, megol-
dódik a helyzet, és kockázatokat vállalunk.

 y Tavaly 30 milliót kaptak. Idén mire számí-
tanak?

– Még nem tudjuk.

y Az 1, 4 milliárdos keretbôl, amelyet most 
osztottak szét a budapesti zenekarok kö-
zött, várnak támogatást?

„A problémákat csak 
görgetjük magunk elôtt”
Simon Béla a kulturális piac szükségességében hisz

pesti Vonósok is fellép a bérleti sorozatunk-
ban; jövôre a kör természetesen tovább 
bôvül.

y Milyen koncerteket, eseményeket emel-
ne ki az évad programjából?

– A Kodály Kórus decemberben ünnepelte 
hivatásossá válásának 40. évfordulóját, en-
nek apropóján a MODEM Kortárs Mûvészeti 
Központtal közösen rendeztünk nagysikerû 

koncertet – fôleg Kodály mûveibôl. De a 
normális kerékvágásban zajló hangverse-
nyek esetében is sorra jöttek a hangos sikert 
kiváltó koncertek – ilyen volt a Medveczky 
Ádám által vezényelt Wagner-est, a Vas-
hegyi György dirigálta Brahms Német 
requiem, de a zene világnapján, a szilvesz-
terkor és Újév napján adott ajándékkoncert-
jeinket is nagy figyelem és lelkesedés övez-
te – a lista szerencsére hosszú lehetne.

y Melyek a következô idôszakra szóló ter-
vek, elképzelések?

– Most fejezzük be a jövô évad tervezését. 
Azt gondolom, már új szervezeti szintrôl in-
dulunk, s azt remélem, az együttesek tagja-
inak, a közönségnek egyaránt emlékezetes 
évad lesz. Talán számomra is eljön az idô, 
amikor jóval több idôt foglalkozhatok ma-
gával a zenével. R. Zs. 

A Budapesti Filharmóniai Társaság 

Zenekara ismét aggódva tekint  

a jövôbe, hiszen nem tudják, mekkora 

támogatásra számíthatnak,  

s kérdéses, ilyen körülmények között 

hány koncerten, hogyan tudnak 

muzsikálni. Az együttes ügyvezetôje, 

Simon Béla úgy véli, le kellene 

számolni azokkal a tabukkal, amelyek 

a hazai zenei életet jellemzik,  

és szükség lenne végre a kulturális 

piac megteremtésére is, amely 

valóban értékek alapján mûködik. 




