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A megújulás mintaadó művészei
Zenekari innováció énekléssel, 

tánccal, közösségi programokkal

A koncertek végén egyszer csak kórusba rendeződnek a pódiumon, és énekelni  
kezdenek. Sőt, ha kell, A varázsfuvola vagy a Falstaff szereplőivé válnak, kúsznak  

a zenekari árokban, keresgélik az elbújt lovagot. Talán ez is jelzi, miért más  
a Budapesti Fesztiválzenekar, mint a többi. Már az együttes születése is rendhagyó 

volt, s azóta folytonos innováció jellemzi őket. Az új ötleteknek, különleges zenekari 
munkának is köszönhető, hogy a Fesztiválzenekarban egyéniségek muzsikálnak,  

akiknek flexibilis, mindenre reagáló a játékuk. A társulat tagjaival újításokról,  
komfortzónáról, a közönséggel és persze a zenével való kapcsolatukról beszélgettünk.

Réfi Zsuzsanna

 A
 B

u
d

ap
e

st
i F

e
sz

ti
vá

lz
e

n
e

ka
r 

é
s 

Fi
sc

h
e

r 
Iv

án
 a

 Z
e

n
e

ak
ad

é
m

iá
n

. ©
 S

ti
lle

r 
Á

ko
s 

/ 
B

FZ



5GRAMOFON

„Küzdelmes volt. Az első alkalmakkor kiderült, hogy nem 

megy annyira az éneklés. Kicsit aggódtunk is, mi lesz 

a végeredmény” – mesélik beszélgetőtársaim, amikor 

a kórussá váló BFZ kerül szóba. 

Ács Ákos, a klarinétszólam vezetője hozzáteszi: nem adták 

fel, külön énekpróbákat tartottak a zenekarnak, rend

szeresen skáláztak, így némi idő elteltével sikerült úgy 

megedzeniük a torkukat, hogy ne öt, hanem csak ötven 

perc után fáradjanak el. S bár nem volt könnyű az út, míg 

megfelelő minőségben szólaltak meg a darabok, mindenki

ben ott volt utána a szakmai büszkeség, hogy képessé 

váltak egy Schubertdal vagy Brahmsmotetta előadására 

is. Az őszi BeethovenDvořákkoncertjükön a Müpában, 

illetve a Schiff Andrással közös turnéjukon már nemcsak 

ráadás, hanem a rendes program része is egy kórusszám.

Nemcsak meglepődik a közönség az éneklő zenekartól, 

hanem igencsak meg is hatódik – egészíti ki mindezt 

Fejérvári Zsolt, a nagybőgőszólam vezetője. „A pravoszláv 

dal előadását például több koncerten meg is könnyezte 

a publikum.”

Mostanra már kialakult, ki mely szólam tagja, s ki mellett 

állva szeret énekelni – legyen szó nemcsak dalokról, 

hanem akár teljes operákról is, hiszen a BFZ muzsikusai 

A varázsfuvolában, legutóbb pedig a Falstaffban is szerepet 

kaptak.

„Az ember nem hiszi, hogy jönne valami váratlan, aztán 

Ivánnak ismét támad egy új ötlete. Az utóbbi operákban 

nemcsak énekelni kellett, hanem kaptunk jelmezt és 

színészi feladatot is. Egy zenész rettenetesen érzi magát 

a pódiumon, ha nincs a kezében hangszer, itt pedig kúszni, 

mászni, keresgélni is kellett… Ezzel pedig – ahogy számos 

újítással – kiléptünk a komfortzónánkból. De azt gondolom, 

minden ilyen határátlépés előrébb visz” – mondja Ács Ákos.

„Amikor először kaptunk kórusművet, az volt az első 

gondolatom, hogy a milánói Scala színpadán fogok 

énekelni. Ez meg is történt. Úgy vélem, sok operaénekes 

irigyel.” – teszi hozzá Gulyás Emese hegedűművész, aki 

elárulja, azért is örült az új projektnek, mert ezt megelőző

en csak a hangszerével, és nem a hangszalagjaival énekelt. 

A hegedű volt a hangja, de amióta rendszeresen dalolnak, 

azóta otthon is énekel – a nagyobbik gyermekének már  

írt is egy dalt arról, hogyan kell felhúzni a zoknit. „Amikor 

Ivánnak bemutattam egy turnén, azonnal, a repülőn 

komponált hozzá egy második szólamot. Visszatérve 

a legutolsó operára, a Falstaffra: valóban fárasztó volt 

a felkészülési időszak, de semmire sem cserélném el az ott 

kapott élményt.”
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6 GRAMOFON

A BFZ innovációi minden területen jelentkeznek – legyen 

szó kommunikációról, közönségépítésről, próbamódszer

ről, zenekari munkáról vagy hangversenysorozatról. Akad, 

ami a publikum számára is szembeötlő – például a rendha

gyó plakátok, előadások – de van, amit csak a zenekari 

munka során tapasztalnak meg a muzsikusok. Mindet 

felsorolni is nehéz volna, de néhányat most áttekintünk, 

méghozzá a társulat tagjainak szemszögéből. Talán így 

betekintést kapunk abba, mitől is egyedülálló ez a zenekar. 

A sárga temérdek árnyalata 

Ács Ákos ösztöndíjas tagként kezdett az együttesben, s már 

a legelső próbát is innovatívnak érezte. Első fellépésére 

készült a zenekarral a Promsra, és lenyűgözte a koncentrált 

munka, Fischer Iván maximalista kérései, amelyeknek 

azonnal látta az eredményét. Megtapasztalhatta,  

hogy a sárgának is temérdek árnyalata van, és rögtön 

azt érezte, szüksége van egy partitúrára, hogy ne csak 

lejátssza a Kékszakállút, hanem neki magának is köze 

legyen a darabhoz. Az együttesnél töltött több mint 

negyedszázad alatt pedig részesévé vált számos újításnak, 

például a Közösségi Hét sorozatnak, amelyben  

ő a Zsinagógakoncertek vezetője.

„Amikor elvállaltam, fel sem mértem, hogy ez a projekt 

mennyi tennivalóval jár. Hiszen nemcsak a műsorért, 

az előadásokért felelek, hanem ki kell találni, hol öltözünk, 

mit csinálunk, ha nincs villany, ajtó. Előfordult már, hogy 

a koncert előtt padokat kellett kiszerelnünk, hogy legyen 

helyünk a zenéléshez. A koncert utáni közös flódnizás 

során beszélgetünk a közönség tagjaival: ilyenkor rajtunk 

múlik, milyen kép alakul ki bennük a BFZről, kíváncsiak 

leszneke ránk, eljönneke máskor is az előadásainkra. 

Azt látjuk, hogy a személyes jelenlétnél nincs átütőbb, 

hiszen közelről tapasztalják meg, miként születik a zene, 

s így valóban új publikumot tudunk megszólítani.  

Ezeknek az esteknek a során mi is olyan élményeket, 

inspirációt kapunk, hogy utána másképpen ülünk le 

muzsikálni.”

Kedvenc projektjei közé sorolja a TérTáncKoncertet is. 

Élvezetes a közös munka, előadás a többszáz táncoló 

gyerekkel, s azt se bánná, ha jobban bevonnák  

a zenészeket a kicsik táboroztatásába – hiszen szülőként 

tudja, akár néhány nap is milyen ösztönző lehet.  

A különböző programokat sorra véve pedig azt mondja, 

a különleges projektek által még inkább egyéniségekké 

váltak a muzsikusok. Hiszen, ha kell, az idősotthonokban 

adott koncertek előtt mesélnek a művekről, interjút  

készítenek angolul a vendégművészekkel, részt vesznek 

a szponzori vacsorákon, sőt, filmet is forgatnak  

az együttesről. „A kiégés, a rutin ellen kiválóak ezek 

az újabb és újabb koncertformák, feladatok. Frissen tartják 

a zenészeket. Tényleg nem tudom, mi jöhet még?!  

De ahogy az eltelt évtizedek bizonyítják, mindig lesz  

majd újabb és újabb kezdeményezés, amibe érdemes 

belevágni.” 
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7GRAMOFON

„Mi rejlik a szmokingos-nagyestélyis mosoly mögött…”

Gulyás Emese elmeséli, számára az első újdonság az volt, 

ahogyan bekerült az együttesbe: a sikeres próbajáték után 

vendégművészként játszott több koncerten, és csak szűk 

kilenc hónap múlva ajánlottak neki szerződést.

„Iván próbálgatott, hogy mit bírok, s arra törekedett, hogy 

megismerjen. Számára ugyanis tényleg fontos, hogy 

ismerje a zenészeit. Olyan embereket akar a társulatba, akik 

bírják a stresszt, önálló zenei gondolatokkal rendelkeznek, 

és képesek egymásra hangolódva muzsikálni. Itt egyénisé

gek ülnek, ezt mindig kiemelik a vendégkarmestereink is, 

akik számára ez szokatlan. A Fesztiválzenekarnál mindenki 

úgy formálja meg a zenei gondolatokat, ahogyan érzi.”

A hegedűművész hozzáteszi, már rég nem elegendő, hogy 

valaki kiválóan eljátssza a saját szólamát. „Változott a világ, 

egyre szélesebb körű tudásra van szükség. A publikum is 

kíváncsi a zenekart alkotó művészekre, és aki az évek során 

ennek a társulatnak a tagja marad, az nyitott is minden 

újdonságra. Hiszen tudjuk, Iván nem kér olyat, amivel ne 

lehetne azonosulni.”

Elmeséli azt is, Fischer Ivánt mindig is érdekelték a legújabb 

technikai újdonságok. Amikor a zenekar felvetette, használ

ják többet a Facebookot, az ő ötlete volt, hogy a feladatot 

zenészre ossza – mégpedig Gulyás Emesére. „Úgy vélte, a 

muzsikus tudja igazán megfogalmazni, mi rejlik a szmokin

gosnagyestélyis mosoly mögött… Persze abba, hogy a 

posztjaim személyesek és lényegre törőek legyenek, bele 

kellett tanulom, de szívesen tettem. A napi szintű tudósítá

saim, a zenekari hang iránt pedig egyre többen érdeklőd

tek, ezernyi kérdés ömlött rám. A publikum tagjai közül 

sokakkal kerültem nevük, profilképük alapján kapcsolatba, 

sokan rám köszönnek a koncerteken. Az ilyen, személyes 

viszonyok ma a legfontosabbak.”

Azt mondja, a Fesztiválzenekarnál állandóan várják  

a csavart, frissen tartják magukat, mert muszáj folyamatosan 

megújulniuk. Ő is szerepelt már reklámfilmben,  

rendszeresen játszik az idősek otthonában tartott  

koncerteken, és azt tapasztalja, amikor egy századszor 

előadott darabot pró bálnak, mindenki ugyanolyan  

vehemenciával veselkedik neki, mint az első alkalommal. 

„A zenészekben megmaradt a törekvés, hogy ne csak 

a kottáig lássanak el, s legyenek tisztában azzal is,  

kiknek játszanak. S bár tizenegy esztendeje muzsikálok 

a zenekarban, folyton azt érzem, van még hová fejlődni.” 

„Iván nem szereti az állóvizet”

„Mindig eljön az a pont, amikor egymásra nézünk a kollégák

kal: no, itt állna fel a nyugateurópai zenekar koncertmestere 

és csapná be a hegedűtokot, hogy ezt azért már nem… 

A Fesztiválzenekarnál nem történik ilyen, mert ez egy nagyon 

kíváncsi társaság” – mondja Fejérvári Zsolt. Hozzáteszi, néha 

azon viccelődnek: akkor most már a tánc következik.

„Tényleg remek, hogy ebben a zenekarban mindenki 

hozhatja a saját ötleteit. A feleségem, Illési Erika hegedű

művész például kitalálta a Zenevár című sorozatot, az inter

aktív meséket, amelyeknek története nyolctíz zeneműre 

születik. Nagy siker, sokfelé visszük, s a hátrányos helyzetű 

gyerekek mindenütt tátott szájjal hallgatják. Szerepeltem 

benne már én is két alkalommal, s élveztem, hogy lehet 

és kell is játszani. Ahogy a Vasárnapi Kamara zene is kiváló, 

hiszen ez a sorozat valóban a muzsikusok ötletei alapján 

szerveződik, s mindenki igyekszik különleges műveket 

felkutatni. Az egyik legfontosabb innovációnak a Végh 

Sándor Versenyt tartom, amelyben a zenekar tagjai mutatják 

be a tudásukat, a legjobb pedig szólistaként szerepelhet 

az együttessel. Remek érzés a BFZvel így lépni pódiumra 

– nekem eddig erre ötször volt alkalmam –, de a leg

gyönyörűbbnek azt tartom, hogy minden alkalommal 

legalább a zenekar fele jelentkezik. 

Olyanok is, akik biztosan nem 

nyernek. Mégis, ők szintén fontosnak 

tartják, hogy megmutassák, mit 

gondolnak egyegy darabról. Hallható 

is, hogy mennyi munka van ilyenkor 

mindenki kezében: egyegy versenyt 

követően jobban szól az együttes. 

Hasznos újítás ugyancsak, hogy  

a pozíciók között is lehet vándorolni, 

nem mindig ugyanabban a pultban 

ülnek a zenészek. Folyamatos 

a forgás, és rendszeresen érkeznek  

a BFZhez vendégszólamvezetők, 

első fúvósok. Inspiráló egyegy új 

szemléletű zenész. Iván nagyon nem 

szereti az állóvizet. Annak ellenére, A
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8 GRAMOFON

hogy az összetett feladatoknak köszönhetően egyéniséggé 

válnak a tagok, a zenekari munkához óriási alázattal állnak. 

Mindenki tudja, mikor kerül ő a középpontba, hiszen 

bárkiből válhat szólista, de azt is, mikor kell háttérbe húzód

ni. Ettől ilyen rugalmas ez az együttes, s játszik olyan 

lélegző rubatót, amelyet nagyon kevesen a világon.” 

Akad egy bécsiektől tanult innováció is – a rendhagyó 

ülésrend. A nagybőgőszólam ugyanis a fúvósok mögött, 

egy sorban foglal helyet, s Fejérvári Zsolt azt mondja,  

így sokkal izgalmasabb a hangzás. „Évekbe telt megszokni,  

de megérte! A zenekar újabb és újabb projektjeinek pedig 

a tanításban is hasznát veszem. Az akadémiai  

növendé keimnek mindig elmondom, egy zenekari  

muzsikus az igazán jó szólistáktól és karmesterektől tanul. 

Egy előző turnén a mellettem levő pultban az egyik 

tanítványom foglalt helyet, így ő élőben tapasztalhatta 

meg, hogy mitől Fesztiválzenekar a Fesztiválzenekar.”

„A BFZ egy óriási, állandóan gondolkodó agy”

„Amikor még csak kívülről figyeltem a BFZ munkáját, már 

akkor feltűnt az a megkülönböztetett koncentráció, 

amellyel a zenészek jelen vannak a koncerteken, s hogy 

ez a professzionalizmus milyen felszabadultsággal és jó

kedvvel párosul” – idézi vissza Erdődy Orsolya, a BFZ 

megbízott ügyvezető igazgatója. „Mindig azt láttam, hogy 

a zenészek mosolyognak, kiválóan kommunikálnak 

a közönséggel, és hogy a gyerek, valamint ifjúsági  

programok terén is úttörő szerepet játszanak.” 

Hét esztendeje dolgozik a zenekarral, azóta kialakította 

a komplex ifjúsági programkínálatukat és partneriskola 

rendszerüket. Erdődy Orsolya a Közösségi Hét egyik 

motorja, melynek keretében különleges előadásokon 

találkozhat velük a közönség. A vidéki helyszíneken arra 

törekednek, hogy beépüljenek az adott település életébe, 

Változtatni kell! 
Fischer Iván új zenélési stílust teremtett

Kreatívan, egymásra reagálva, kamarazene-szerűen 
játszó zenekart akart életre hívni Fischer Iván, amikor 
három és fél évtizede megalapította a Fesztiválzene-
kart. A karmester az újítások fontosságáról, a kreatív 
együttes építőköveiről, s a jövő zenekaráról beszélt. 

35 évvel ezelőtt, 1983-ban született meg   
a Fesztivál zenekar, de ön ezt megelőzően éveken 
keresztül dolgozott a koncepción, mert reformegyüttest, 
lelkes, kreatív társulatot kívánt életre hívni. Már az akkori 
elképzelései között is fontos szerep jutott a folyamatos 
innovációnak, az állandó útkeresésének? 

Akkor még másképp gondolkodtam: tulajdonképpen 
egyetlen célt láttam magam előtt, egy új zenélési stílus 
vagy hozzáállás létrehozását. Úgy éreztem, a zenekari 
játék lelketlen, mechanikus, szabályok közé kény
szerített, és ezért az lebegett a szemem előtt, hogy  
a mi zenekarunk úgy zenéljen, ahogy azt például egy 
vonósnégyes teszi: személyesen, kreatívan, egymásra 
reagálva. 

Ez többékevésbé megvalósult, és lassan az évek 
folyamán a célok kibővültek. Kiderült ugyanis, hogy 
arra is szükség van, hogy a koncertformákba is frisses
séget csempésszünk. Enélkül túl rutinossá, hétköznapi
vá váltak volna a koncertek és nem lett volna fenntart
ható a kamarazeneszerű, személyesen átélt muzsikálás.

Úgy tudom, hogy a számos rendhagyó program közül, 
amely a zenekar sajátja, a többség öntől származik. 
Hogyan inspirálódik? Mi az, ami alapján egy-egy új 
sorozatot elindít?

Talán két csoportra osztanám ezeket a kezdeménye
zéseket, bár a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. 
Az első a fenti célt szolgálja, tehát olyan koncerteket 

hoz létre, amelyek a zenekari muzsikusok kreatív 
részvételét segítik. Idesorolnám azt, hogy nagymérték
ben növeltük a kamarakoncertek számát, a kisebb 
apparátusú, például Haydn és Mozart zenéjét bemutató 
sorozatokat hoztunk létre. Ide tartozik a próba nélküli, 
lapról olvasó koncert is, vagy az a kezdeményezés is, 
hogy zenészeink szólistaként is aktivizálják magukat.

A másik csoport arról a felelősségről szól, amivel 
a közösségünket, a várost, a város kulturális életét 
szolgáljuk. Idesorolnám a Kakaókoncerteket, az éjféli 
koncerteket a fiataloknak vagy a soksok közösségi 
koncertet. 

Ha végigtekint az elmúlt évtizedeken, mely újításokat 
érez a legfontosabbaknak? Melyek voltak az ön számára 
a legkedvesebbek? Mi volt az, ami sikeresebbé vált, mint 
képzelte, s akadt-e olyan, amely nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket? 

Mindegyik újítás sikeres volt és mindegyiket nagyon 
fontosnak érzem. Persze egyiktől sem kell 100%os 
eredményt várni, ez nem is lenne reális. Egy példával 
szeretném ezt illusztrálni. Az éjféli koncertek célja az 
volt, hogy bevonja a fiatal generációt a klasszikus zene 
hallgatásába. Lehet, hogy nem mozgatunk meg 
tömegeket, lehet, hogy a közönség soraiban ott vannak 
az idősebbek is, tehát nem 100%os az eredmény, de 
mégis elégedettek lehetünk, mert rengeteg fiatal találta 
meg azt a koncertformát, amiben kiderült számára, 
hogy szereti a klasszikus zenét.

Hogyan látja, ezeknek az újításoknak a sikere mennyi-
ben kötődött, kötődik az ön személyéhez? 

Annyiban talán igen, hogy én indítottam el ezeket 
a folyamatokat, én találtam ki az újításokat. De a siker 
a kollektíva munkájának köszönhető. Például útjára 
bocsátottam a Közösségi Heteket, de azoknak kidolgo
zásában már a zenészeinké és a stábé volt a főszerep. 
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megmozgassák az ottani közösségeket, és azt is elérjék, 

hogy ők is eljöjjenek a BFZhez Budapestre.

„A TérTáncKoncerttel szintén az a célunk, hogy minél 

tovább részt vegyenek a gyerekek a programban.  

Az évek során ez a sorozat is egyre bővült,  

a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány segítségével  

komplex képzési programmá vált, ami már az egész tanévet 

felöleli, a pedagó gusoknak is tartunk képzéseket.  

Hatalmas vállalás, de sok erőt, motivációt, élményt ad 

a kollégáknak.” 

Az újabb sorozatok között említhetjük a Mahler Napokat, 

vagy az azt váltó Európai Hidak fesztivált, melynek során 

igyekeznek bemutatni egyegy európai vendégország 

kultúrájának összes rétegét, a jobb megismerésért és 

a kölcsönös tiszteletért. Idén ősszel a Baltikum és Lengyel

ország lesz a középpontban. 

„A BFZ zenészei nagyon nyitottak, és szinte mindenre  

kap hatók, sokszor tőlük jönnek a legőrültebb elgondolások,  

amelyeket meg is valósítunk. A folyamatos ötletbörzék is 

segítenek abban, hogy a zenészek ne szürküljenek bele 

a hét köznapokba, hogy ne váljanak unott muzsikusokká.  

Folyamatosan darabokat, helyszíneket keresnek.  

Tényleg olyan a társulat, akár egy óriási, gondolkodó agy – 

mindent próbálunk más oldalról is megvilágítani.  

Bevallom, akadt olyan kezdeményezés, amelyben kevéssé 

hittem. Akkor indult útjára a Midnight Music, amikor ide  

kerültem, és nem is képzeltem, hogy sikerül becsábítanunk 

a 1835 éves korosztályt az éjjeli időponttal.  

De már a második este teltházas lett…

Az innovációinkat már külföldön is terjesztjük. Londonban 

nagy tetszést aratott a Zsinagógakoncertünk, New Yorkban 

az Autizmusbarát Kakaókoncertünk, és több hely színre 

tervezünk Kakaókoncertet, Midnight Musicot is vinni.”

Illési Erika ötlete volt a Zenevár, Lesták Bedő Eszter 
tervezi a templomi koncertek műsorait, és így tovább. 
A zenészek maguk találják ki az idősotthonokban 
előadott műsorokat, és azokat el is magyarázzák 
a közönségnek.

A tavaly a The Timesban adott interjúban azt mondta, 
egyetlen zenekar sem annyira innovatív, mint a BFZ. 
Hogyan látja, az együttes játékában miként jelenik meg 
az állandó szakmai fejlesztések hatása?

Több mint 30 éve az a meggyőződésem, hogy a szoká
sos mechanikus zenekari játék, ha a muzsikus szerepe 
kizárólag instrukciók megvalósítására szorítkozik, 
előbbutóbb ahhoz vezet, hogy a zenélés lélektelenné 
válik, a muzsikus kikapcsol, és már nem is élvezi 
a zenét. A nálunk bevezetett újítások viszont egy
értelműen elérték azt a célt, hogy a mi zenészeink 
boldogabbak, teljesebb életet élnek, gondolkoznak, 
kreatívan részt vesznek a közös munkában.

Hogyan tudja meggyőzni a muzsikusokat, hogy 
érdemes a többletenergiákat igénylő, néha a komfort-
zónájukon kívül lévő feladatokat is megvalósítani?

Nincs szükség meggyőzésre, a zenészek már sokszor 
átélték, hogy az újítások mindig sikeresek. Ma már 
bármit szívesen megcsinálnak. Azt se volt nehéz 
feladat, amikor A varázsfuvolában hason csúszva kellett 
kiosonni az árokból, hogy a zenekar később a színpa
don bukkanjon fel.

Mi vezette ahhoz, hogy elindítsa a legújabb innováció-
kat, a zenekaron belüli éneklést, majd aztán a színpadi 
játékot? Mennyi idő elteltével tudták a zenészek úgy 
megvalósítani, ahogyan elképzelte?

Sok zenetanár mondja például, hogy énekelj a hegedűn. 
De mit is jelent ez az éneklés? Csak akkor lehet ezt 
igazán átélni, ha valaki valóban énekelni is kezd. 
Ilyenkor sokat tanul a lélegzésről, a szöveg szerepéről, 

a hangközök jelentőségéről, és így tovább. Ez a kezde
ményezés nyilván több éves munkát igényelt, de 
megéri, és a zenészek is nagyon szeretik.

Hogy látja, mennyien próbálják követni az Önök útját?

Sokan tekintik a BFZt modellnek, sokan utánozzák is. 
Ennek mindig nagyon örülök, és sikernek, igazolásnak 
érzem. Szívesen megosztjuk a tapasztalatainkat 
másokkal.

Arról is beszélt, hogy „egyéniségekkel, nem behódoló 
katonákkal” akar dolgozni. Nem nehezebb nyolcvan 
egyéniséget a közös munkára bírni, s elérni, hogy 
amikor arra van szükség, akkor mindenki belesimuljon 
az együttesbe?

Gondolkodó, lelkileg motivált és részt vevő emberek 
sokkal gyorsabban megértik, hogy mikor van szükség 
fegyelemre és teljes egységre.

A brit lapnak adott interjúban rendhagyó karmesterként 
jellemezte magát, akit inkább az innováció érdekel. 
Miért nem jellemző az Ön mentalitása általában 
a dirigensekre?

Azt hiszem, ők magát a dirigálást élvezik. Természete
sen tisztelet a kivételnek. Engem a kreatív zenekar 
létrehozása, és a közösség fejlesztése motivál.

Arról is beszélt, hogy szívesen tölti az idejét “a dolgok 
jövőjén” való elmélkedéssel. Mit gondol, milyen lesz 
a XXII. század zenekara? Milyennek képzeli  
a 135. születésnapját ünneplő Fesztiválzenekart?

A jövő zenekara mindenképpen olyan együttes lesz, 
amely képes sokféle zenei stílust előadni. Szerintem 
elképzelhetetlen, hogy abban a hagyományos formá
ban fennmaradjon ez a művészeti ág, ahogy általában 
jelenleg működik szerte a világon. Az, hogy körülbelül 
100 zenész rendszeresen játssza az 1780–1950 közötti 
zenekari irodalmat, 100 év múlva nem lesz elég 
érdekes. Változtatni kell.


