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Mintha bomba robbant volna tavasszal,
amikor Vásáry Tamás, mint fôzeneigaz-
gató, benyújtotta lemondását a Magyar Rá-
dió elnökségének. Nem kisebb meglepe-
tést okozott, amikor kiderült, hogy két évre
– második karmesterként a már nyolcadik
szezonját az együttessel töltô – Kovács
Lászlót bízták meg, mint elsô karmestert.
Indulatok gerjedtek és nehéz volt körvo-
nalazni, miért: Kovács László személye,
vagy az eljárás kissé autoriter módja vál-
totta ki sokak elégedetlenségét. Több, az
ügyben hiteles személytôl próbáltam vá-
laszt keresni az együttes tagjait is foglal-
koztató kérdésekre, ám néhány ponton
senki sem tudott (senki sem akart?) vála-
szolni. Bár néhány kérdésre kis magánbe-
szélgetések, elcsípett félmondatok kereté-
ben logikusnak tetszô indoklást kaptam, a
rögzített interjúk során mindvégig nyitott
kérdés maradt, hogy miért nem látogatott
el a Magyar Rádió elnökasszonya az
együtteshez ilyen fontos bejelentés alkal-
mával, illetôleg a zenekaron belül kivel,
vagy kikkel egyeztetett a Bartók Rádió
fôszerkesztôsége Kovács Lászlónak, a ze-
nekar hazai és nemzetközi megítélése,
valamint szakmai továbbfejlôdése szem-
pontjából rendkívül lényeges és meghatá-
rozó posztra történô kinevezésérôl.

Az új évad azonban elkezdôdött, s eb-
ben a pillanatban nem utal rá semmi, hogy
borúlátónak kellene lennünk a Magyar
Rádió zenei együtteseit illetôen. Szeptem-
ber 8-án ugyanis sajtótájékoztatón ismer-
tették az együttesek vezetôi a 2004/05-ös
évadot, és ekkor lépett elsô ízben a nyilvá-
nosság elé Fischer Ádám is, aki 2006
ôszétôl lesz a zenekar új fôzeneigazgatója. 

Alföldy-Boruss István, a Bartók Rádió
adófôszerkesztôje, Fejérvári Sándor, az ô
helyettese, Fischer Ádám leendô fôzene-
igazgató, Kovács László kinevezett elsô
karmester, Strausz Kálmán, a Magyar Rá-
dió Énekkarának karnagya és Nemes László
Norbert, a Magyar Rádió Gyermekkórusá-
nak karnagya tájékoztatta a sajtó képvisele-
tében megjelent számos újságírót.

A beszámolóból kiderült, hogy a várat-
lan helyzetben elsôsorban a zenekar biz-
tonságos mûködését akarta garantálni a
fôszerkesztôség. Ezt sikerült, így a tavasz-
szal meghirdetett hangversenyeket mara-
déktalanul meg tudja valósítani a Magyar
Rádió. Ide tartoznak az elmúlt években
meghonosodott országjáró koncertek, és a
Kárpát medence területére tervezett tur-
nék is. Alapvetô gond az anyagi források
hiánya, ami miatt vezetô pozícióból né-

hány év alatt középmezônybe csúszott az
együttes – egyelôre „csak” a pénzbeli el-
ismertség terén. Éppen ezért kellene még
most anyagi megoldást is találni, ameddig
nincs elszivárgás, ameddig a produkciók
versenyképesek. Ehhez közös felelôsség-
vállalásra lenne szükség a Magyar Rádió
és a magyar kormány részérôl, hiszen a
médiatörvény óta a központi költségvetés
is fizethet az együtteseknek. Olyan szelle-
mi-mûvészi értékek halmozódtak itt fel,
amelyek mellett nem mehet el közönyö-
sen egyetlen kormány sem. 

A sajtótájékoztató tehát a helyzet megol-
dásának tényét sugallta. Mind a közeli,
mind a távolabbi jövô a derûlátókat látszik
egyelôre igazolni. A beszélgetésekbôl az is
kiderült, hogy talán a kételkedôk is hajla-
nak a megbékélésre: vagy mert a számukra
kedvezôtlen döntések következményeit át-
menetinek tekintik, vagy mert abban bíz-
nak, hogy az idô megoldja a most még bi-
zonytalannak tetszô dolgokat. Az adott
helyzetben természetesen ez a legjobb álla-
pot, hiszen a muzsikusok életérzése valami-
lyen formában ugyanis elôbb-utóbb hallha-
tóvá válik. S hogy minderrôl mit gondolnak,
helyesebben mit mondanak el az érintettek,
kiderül az alábbi riportokból.

– Ön, aki több mint egy évtizeden át állt
a Rádiózenekar élén, aki újra glóriát vont
az együttes köré, akit rajongók tábora kí-
sért nem csak a hangversenyekre, de a
táblás házú nyilvános fôpróbákra is, egy-
szer csak „felmondott”. Nem vállalta a
fôzeneigazgatói tisztet, és gyakorlatilag
mint vendégkarmester, igaz, ebben az
idényben még gyakori meghívásokkal
rendelkezô vendégkarmester dolgozik a
muzsikusokkal. Hirtelen történt valami,
ami miatt erre a lépésre szánta el magát,
vagy csak egyszerûen „betelt a pohár”,
azaz régebben érlelôdô döntés tett pontot
ennek az idôszaknak a végére?

– Hosszasan húzódó történések után

mondtam le fôzeneigazgatói, vezetô kar-
mesteri pozíciómról. A problémák gyöke-
rét abban az idôszakban kell keresni, ami-
kor kormányzati szinten rendezték az
akkor még Állami Hangversenyzenekar, a
rendezés után Nemzeti Filharmonikusok
sorsát. Addig ugyanis ezt a két együttest
azonos kategóriában tartották számon –
úgy szakmailag, mint anyagilag. Egyszer
csak azonban a kettô közül az egyik az
addigi fizetés többszörösét kapta, és
egyéb kiváltságokban is részesült, a má-
sik ezzel szemben változatlan fizetésért
dolgozott, és így nagyon méltánytalan
helyzetbe került. Miközben sikert sikerre
halmozott és kimagasló eredményeket tu-

dott felmutatni a Rádiózenekar, egyszer
csak hátrányos helyzetûnek kezdték érez-
ni magukat a muzsikusok, mert más bu-
dapesti szimfonikus zenekarok anyagi
helyzete rendezôdött, ami az ittenit nagy-
ságrendekkel meghaladó fizetéseket ered-
ményezett. 

Megpróbáltam mindent megtenni, hogy
javítsak a Rádiózenekar helyzetén: telefo-
náltam, leveleztem, személyesen is köz-
benjártam. Nem sikerült azt a pénzt meg-
szereznem, ami kiegyenlítette volna a
köztünk és a Nemzeti Filharmonikusok
között keletkezett különbséget. Említhet-
ném még a Budapesti Fesztiválzenekart,
de nem érdemes, mert az fennállása óta
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Vásáry Tamás, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának lemondott fôzeneigazgatója



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

egy – igaz, a Fôváros által támogatott –
magánvállalkozás, de több, kizárólagosan
állami finanszírozású együttes is lekörö-
zött minket. Ezért én természetesen nem
hagytam volna el a zenekart, ám a muzsi-
kusok úgy gondolták, hogy én nem tudtam
megoldani a problémát, és a hangulat kez-
dett megromlani. Az a lelkesedés, az az
együttmûködés, ami sokáig jellemezte a
mi közös munkánkat, és ami nem kis mér-
tékben hozzájárult, hogy a közönség be-
jöjjön a hangversenyekre, a fôpróbákra –
megromlott. Engem ítéltek el a zenekari
tagok, hogy „a Vásáry miért nem tudta
megszerezni azt, amit a Kocsis?”, és attól
kezdve, amikor én zenérôl beszéltem, a
fogadtatás már nem ugyanaz volt, mint
korábban. Azt éreztem, hogy elindul egy
folyamat: a zenekar elkezd félszívvel ját-
szani, és tudatosan vagy tudat alatt az én
számlámra írja a – különben jogosan –
igényelt és meg nem kapott összeget, emi-
att aztán elôbb-utóbb rosszabb lesz a pro-
dukció. Ennek következményeként majd
kevesebb lesz a közönség – ezt pedig nem
szerettem volna megvárni. 

Lemondtam tehát az eróziós folyamat
láttán, amit megerôsítettek olyan folyosói
szóbeszédek, mint: nem az anyagi mél-
tánytalanság demoralizálta a zenekart, ha-
nem azért maradt el a pénzbeli támogatás,
mert az együttes már demoralizált és már
nem játszik úgy, mint azelôtt. Itt azért
még nem tartottunk, mert továbbra is telt
házak elôtt játszottunk. Másfelôl azt az
ugyancsak pletykaszintû gyanúsítgatást
szerettem volna teljesen elhárítani, amely
szerint engem csak a saját honoráriumom
érdekel, és nem a muzsikusok, hanem a
saját pénzem miatt kilincselgetek. Most
felbontottam a nem is olyan régen három
évre aláírt szerzôdésemet, feladva saját
egzisztenciámat – így már nem mondhat-
ják, hogy magamnak kértem milliókat és
a zenekarra legyintettem, mert „nem ér-
demli” meg.

Közben az is kiderült, hogy törekvése-
im nem voltak teljesen sikertelenek, mert
mind Hámori Józseftôl, mind Rocken-
bauer Zoltántól 500-500 millió forintot
kapott a zenekar, de az összeg sosem ju-
tott el úgy a zenekarhoz, hogy a muzsiku-
sok valóban anyagi helyzetük javulását
érzékelhették volna. Ebbôl az is nyilván-
valóvá vált, hogy a Rádiózenekart csak az
alapítványán keresztül lehet támogatni,
amit saját zsebembôl hoztam létre. Mind-
eddig azonban semmi sem történt alapít-
ványi szinten. 

Elmentem a jelenlegi miniszterhez is,
kértem, hogy segítse az együttest: nem a
Magyar Rádiót, mint politikai ellenfelét,
hanem csakis a zenekart. Kaptunk tôle
egy harmincmilliós ajándékösszeget, ami
alapjában nem oldott meg semmit. Ennél
többet én nem tudtam megtenni. Szeret-
tem volna azonban, ha megint úgy néztek
volna rám a muzsikusok, mint annak ide-
jén, egészen 2000-ig. És ez most meg is
történt. Teljesítem természetesen azokat a
hangversenyeket, amelyeket erre az évad-
ra terveztünk, és most ismét azzal a Rádió-
zenekarral dolgozom, amelyikkel annak
idején, még a csalódottság elôtt. Meg-
szûnt a bizalmatlanság alapja, hiszen én
két év szerzôdésemet dobtam el az azzal
járó honoráriumokkal együtt.

Nem bántam meg, amit csináltam, már
csak azért sem, mert ha olyan valaki veszi
át a helyemet, akinek sikerül megoldani a
problémát, akkor azért örülök, ha pedig
nem sikerül, akkor biztos lehetek abban,
hogy a zenekar engem sem fog ezért el-
marasztalni, és az illetôt is megbecsüli.
Mert ha egy embernek nem sikerül, akkor
még lehet azt mondani, hogy ez a karmes-
ter nem volt elég ügyes. De ha már kettô
vall kudarcot ezen a téren, akkor biztosan
belátóbbak lesznek a muzsikusok és elfo-
gadják, hogy az ilyen jellegû siker vagy
éppen sikertelenség talán nem éppen a
karmester függvénye. Azt az élt, hogy „ha
a mi karmesterünk nekünk nem szerez
pénzt, akkor ne álljon elénk és ne mesél-
jen nekünk a zenérôl”, akkor egyszer és
mindenkorra elvettem.

– Fischer Ádám a sajtótájékoztatón na-
gyon egyértelmûen kijelentette, hogy ô fô-
zeneigazgatóként csak mûvészeti kérdé-
sekkel kíván foglalkozni.

– Minden bizonnyal így is lesz, de az is
lehet, hogy az ô jól csengô neve is elég
lesz bizonyos források megnyitásához. 

– A zenekar mögött a Magyar Rádió
szervezete áll, a megfelelô szakemberek
közremûködésével. Miért a karmesternek
kellett pénzügyekkel foglalkozni? Ki foly-
tatja ezt, ha az Ön utódja a hagyomá-
nyokhoz híven „csak” mûvészeti kérdé-
sekkel foglalkozik majd?

– A Magyar Rádió, mint háttérintéz-
mény egyben azt is jelenti, hogy senki
sem teremthet bérfeszültséget a rádiós
dolgozók között. Hiszen a zenekari mu-
zsikus ugyanúgy rádiós dolgozó, mint
mindenki más az intézményen belül. Az
alapítványon keresztül lehetne elindulni –
remélem, meg fogják oldani.

– Azután, hogy ebben az évadban min-
den meghirdetett koncertjét megtartja, a
következô években is tervez fellépéseket
az együttessel?

– Tekintettel a fôzeneigazgatói válto-
zásra, a Rádiózenekar mûsortervezetével
kapcsolatban pillanatnyilag semmit sem
mondhatok.

– Amikor kiderült, hogy Ön ebben a
minôségében távozik a Rádiózenekar
élérôl, megkeresték-e más együttesek itt-
honról, külföldrôl, hogy a felszabaduló
idejében velük vállaljon munkát?

– Egy túlságosan friss változásról van
szó az életemben, amelynek a következ-
ményeit még nem lehet látni. Arról nem is
szólva, hogy döntésemet az évad végén
hoztam meg, és nyáron az emberek nya-
ralnak. Semmiféle konkrétumot nem tu-
dok tehát mondani.

Én egyébként sosem aggódtam a jö-
vôm miatt, mert egész életemben azt lát-
tam, hogy a dolgok váratlanul jönnek –
akár pozitív, akár negatív fordulat követ-
kezett. Azt sem hittem volna, hogy még
valaha Magyarországra jövök, a hosszas
emigráció után, és itt állandó pozíciót
töltök be – mégis megtörtént. Így volt an-
nak idején a Deutsche Gramophon felké-
rése is. Amit pedig várok, az pedig gyak-
ran nem következik be. 

– Készített-e számvetést arról, mi min-
dent épített fel a zenekarban (repertoár-
ban, hangzásban), hogy a rengeteg felké-
rés közül mennyi volt az olyan, amely az
Ön nevének, az Ön nagy nemzetközi tekin-
télyének szólt?

– A külföldi felkérések, a turnék jelentôs
része az én személyemhez kötôdik: a meg-
hívás az én nevemre érkezett, miután több-
nyire engem ismert a meghívó fél, és a fel-
kérések többségében engem jelöltek meg
karmesterként is. Rengeteg hangfelvételt
készítettünk ez alatt az idô alatt, lényegesen
többet bármelyik más zenekarnál. A Hun-
garotonnál feljátszottuk az egész Beetho-
ven-, Schubert-, Schumann- és Brahms-
ciklust, számos más, köztük két Dohnányi
lemezt is készítettünk. Meghívást kaptunk
jelentôs fesztiválokra (a Budapesti Tavaszi
Fesztiválon mindig játszottunk), megnôtt a
közönségünk – azelôtt gyakran félház elôtt
játszott a zenekar, és amikor elkezdôdtek
ezek a ciklusaink, még a fôpróbán sem le-
hetett egy tût sem leejteni. 

Nemcsak rangos, fôvárosokba szóló
meghívásokat kaptunk külföldre, de vissza-
hívásokat is, ami önmagáért beszél. Ami-
kor kiderült, hogy már nem vagyok az
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– Az elmúlt évad végének negatív szen-
zációja volt Vásáry Tamás karnagy úr le-
mondása a fôzeneigazgatói címrôl, ami
akár alapjaiban is megrendíthette volna
a zenekar közeljövôjét. Tudomásom sze-
rint ez a veszély elmúlt, de mintha indula-
tokat gerjesztett volna az együttesen belül
a fôzeneigazgató-kérdés megoldása, il-
letve annak mikéntje. Ön, mint a zenekar
társadalmi szervezetének képviselôje, mit
tapasztalt: váratlanul érte a muzsikuso-
kat Vásáry karnagy úr döntése, vagy
érezhetô volt-e annak valamilyen elôjele?
Mennyire avatták be a zenekari tagságot
a megoldást jelentô döntések meghozata-
lába? 

– Teljesen váratlan volt számunkra
Vásáry Tamás karnagy úr döntése, és a
bejelentés, amelyet a zenekari szobában
egy táblán olvashattunk, úgy ért minden-
kit, mint derült égbôl a villámcsapás. A
közlés kész tényként érkezett hozzánk
elôször ezen a papíron, majd a következô
próbán a karnagy úr elmondta, hogy miért
mondott le a fôzeneigazgatói tisztérôl. Ô
a lemondását valójában tiltakozásnak
szánta a zenekar áldatlan anyagi helyzete
miatt. Abban bízott, hogy ha ô lemond a
Zeneigazgatói posztról, az együttes felet-
tesei olyan embert találnak helyette, aki
többet és hatékonyabban tud tenni a
megfelelô anyagi források biztosításáért. 

Nagyon csalódottnak mutatkozott –
érthetô módon – a júliusi évadzáró társu-
lati ülésen, hogy ez a gesztusa nem váltot-
ta ki a várt hatást. Nem mozdult meg sem-
mi és senki annak érdekében, hogy újabb
lehetôségek feltárásával, pénzbeli jutta-

tással igyekezzenek a kialakult helyzeten
javítani, az ô felmondási indokait meg-
szüntetni, és ôt magát maradásra bírni.

Mert ugyan a távozás a fôzeneigazgatói
státusznak szólt, ám az a nem kevés hang-
verseny is veszélybe került, amelyet ô ve-
zényel a 2004/05-ös szezonban. Semmi-
lyen együttmûködést sem akart ugyanis
vállalni a továbbiakban, hogy e kijelenté-
sével is presszionálja mindazokat, akik
nem tudtak segíteni ezen a kialakult hely-
zeten. 

– Minden bizonnyal a muzsikusok is
beszélgettek arról, hogyan, milyen szemé-
lyi feltételekkel lehet megoldást találni a
Rádiózenekar számára. 

– Itt valóban „helyzet” volt és a zene-
kari tagok is megpróbáltak segítô ötletek-
kel szolgálni a Rádió vezetése felé. Olyan
karmestert kellett találni, aki klasszikus, a
magyar, a kortárs zenei repertoár interpre-
tálásában, operai vezénylés, oratóriumok
dirigálása szempontjából is megfelelônek
bizonyul, és a külföldi turnék viszonylatá-
ban is ismert a zenei életben. Egy ilyen
kvalitású mûvész azonban nem valószínû
hogy azt várja, mikor csörren meg otthon
a telefon, hogy egy zenekar megkínálja ôt
egy fôzeneigazgatói szerzôdéssel. Tudtuk
tehát, hogy azonnal nem lehet a kérdést
megnyugtatóan megoldani, de azért szeret-
tük volna minél elôbb megtalálni a meg-
felelô személyt, hogy a bizonytalan hely-
zet megszûnjön. 

Így kerestük és találtuk meg a Rádió ve-
zetésével összhangban Fischer Ádámot, aki
úgy nyilatkozott, hogy 2006 ôszétôl vállal-
ná a fôzeneigazgató teljes munkakörét. 

– A Mûvészeti Tanács, a szakszervezet
játszott-e valamilyen szerepet az esemé-
nyek ilyetén alakulásában?

– A Mûvészeti Tanács jelen pillanatban
szünetelteti munkáját, mivel nincsenek
meg mûködésének feltételei. Az elmúlt
évben megalakult a Rádiózenekar  Repre-
zentatív Szakszervezete azzal a céllal,
hogy végre elkészüljön a Mûködési Sza-
bályzat, illetve a Kollektív Szerzôdésnek
az a része, ami az együttes mûködésének
alapot adó szabályok, jogok és kötelezett-
ségek tára. Jelenleg nem igazán körvona-
lazottak ezek a elôírások, némely kérdé-
sek teljesen szabályozatlanok, ami sok
esetben egyoldalúan határozza meg a ze-
nekar mûködését a munkaadó részérôl. A
Mûvészeti Tanácsot azért is szüneteltet-
jük, mert jelenleg nincs érdemi beleszólá-
sa a zenekar életében fontos mûvészeti és
egyéb kérdésekbe. Formálisan volt ugyan
erre példa, de miután adott esetben a tes-
tület megkerülhetô és negligálható, ez ér-
demben súlytalanná tette mûködését.

A Szakszervezet azért van valamivel
jobb helyzetben, mert bizonyos pontokon
megkerülhetetlen. Ezért kell világosan
megfogalmazni a szabályokat, hogy mi-
nél egyértelmûbben lehessen rájuk hivat-
kozni, természetesen mind a munkaadói
mind a munkavállalói oldalról. Ez a rend-
szer remekül mûködik más helyeken. 

Ez a testület többször tárgyalt Kondor
Katalin elnökasszonnyal, de az inkább be-
szélgetés volt, amelyek keretében éltünk
javaslattevô lehetôségünkkel. 

– A megszületett döntés mennyire van
összhangban a zenekar elképzeléseivel?
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Hideg zuhany után forró pillanatok
– a megoldás feltétlenül átmeneti

Falvay Attila elsô koncertmester, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 
társadalmi testületének vezetô tisztségviselôje

együttes fôzeneigazgatója, többen is érdek-
lôdtek, hogy megmaradt-e valamilyen kap-
csolat. Az igenlô válasz hallatán aztán már
jövôre szóló felkérések is érkeztek: Angliá-
ba, Amerikába, Olaszországba. De névre
szólóan érkezett az a japán meghívás is,
amelynek a közeljövôben fogunk eleget
tenni.

– Mióta fontolgatta, hogy lemond?
– 2001 óta – azóta ugrásra készen ál-

lok. Most azonban már nemcsak a kívül-
rôl érkezô problémák, hanem a zeneka-
ron belüli fásultság és figyelmetlenség is
rombolta az általános helyzetet. És ha va-
laki még lelkesedett, mindig volt egy-egy
olyan beszólás a próbákon, ami a fizeté-
sekre és az azzal arányosan végzett mun-
kára utalt. Ennek a mûvészileg, emberi-
leg tarthatatlan állapotnak véget kellett
vetni. Egészségesnek tartom a döntése-

met és semmiképpen, sosem csinálnám
vissza – csak ha maga az alapprobléma,
azaz a pénztelenség megszûnne. Sajnos
túlságosan összekeveredett már a zene, a
mûvészet, a kultúra a pénzzel. Most is-
mét öröm a munka, jó a kapcsolatom a
zenekarral, lelkesek a muzsikusok. Egy
rossz gondolattól megszabadult, megtisz-
tult a zenekar, és ez maga nagy ered-
mény. 
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– Ez egy nagy létszámú együttes, ahol
sokféle vélemény, ötlet jelenik meg egy-
szerre. Ezeket a gondolatokat próbáltuk
egy egységes, mindenki számára elfogad-
ható formába önteni. Nagyon fontosnak
tartom, hogy egy olyan elvi megállapodás
körvonalazódott a beszélgetések során,
amit az elnökség is elfogadhatónak talált.
Ennek értelmében nem egyszerûen áthidal-
tuk volna a Fischer Ádám kinevezéséig tar-
tó két esztendôt, hanem már az ô fôzene-
igazgatóságának az eddigitôl eltérni látszó
koncepcióját is elindíthattuk volna struktu-
rális és mûvészeti vonatkozásban egyaránt.

Ez azt jelentette volna, hogy ez a két-
éves folyamat egy egységes irányvonalon
haladva több fiatal karmesterrel valósult
volna meg.

Mindezt, a konkrét személyi javasla-
tokkal együtt Kondor Katalin elnökasz-
szony jelentette volna be az utolsó társu-

lati ülésen. Ô azonban ott nem tudott
megjelenni és ez a bejelentés így nem
hangozhatott el. 

Az viszont elhangzott, hogy az elkövet-
kezô idôszakban Kovács László karnagy
úr látja el a vezetô karnagyi teendôket.

Arra a kérdésre, hogy mi tulajdonkép-
pen a Fôzeneigazgató feladata, jogai, kö-
telezettségei nem kaptunk választ.

Az együttes mûvészeti vezetésének
kérdése tisztázatlan, ugyanis a koncertek
döntô többségét továbbra is Vásáry kar-
nagy úr dirigálja (23 koncert + Japán tur-
né). Kovács László karnagy úr (3 koncert)
Fischer Ádám karnagy úr (1 koncert).

Egyelôre nem látunk tisztán, mi okoz-
ta a megbeszélésekhez képest a válto-
zást. Tételezzük fel, hogy kommunikáci-
ós zavar okozta ezt a helyzetet. Egy
biztos: ez tovább árnyalta a kialakult
problémákat.

A sajtótájékoztatón a zenekar tagjai
nem tudtak részt venni, mert abban az
idôben éppen szolgálat volt. Talán minket
is érdekelt volna, mi hangzik el ponto-
san... 

Pillanatnyilag a következô kérdésekre
nincsenek válaszok: 

Elkötelezte-e magát Fischer Ádám kar-
nagy úr a Rádiózenekar mellett 2006-tól?
Létezik-e errôl valamilyen megállapodás,
elôszerzôdés? Van-e az elkövetkezô két
évre, majd az azt követô idôszakra egy mû-
vészeti, strukturális mûködési koncepció? 

És végül, de nem utolsó sorban a pénz-
kérdés. Vásáry karnagy úr elindított egy
hólabdát, amelyik gurul ugyan, de nem
akar nagyobbodni. Minden másról szó
esik, csak a lemondását motiváló okról
nem. Erre vonatkozóan, ennek megoldá-
sára nincsenek ötletek, megoldási lehe-
tôségek. Várunk. De valójában mire?...

– Most, hogy már sajtótájékoztatón is
nyilatkozott Fischer Ádám, hogyan és mi-
lyen feltételekkel képzeli el a fôzeneigaz-
gatóságot a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának élén, megbékéltek-e már
azok, akik a tavaszi események során a
történések módja és bizonyos személyi
konzekvenciák miatt nemtetszésüknek ad-
tak hangot?

– Ez egy nagy társulat, amelyben sok-
féle ízlés, vélemény formálódik meg.
Ezért is van szükség különféle társadalmi
szervezetekre – szakszervezetre, mûvé-
szeti tanácsra. Minden bizonnyal voltak
és vannak elégedettek és elégedetlenek.
Ami az általam érzékelhetô közvéleményt
illeti, kettéválasztanám azt, ami mint vég-
leges megoldás megszültetett, valamint az
addig tartó átmeneti idôszakot. 

Amikor Vásáry karnagy úr hirtelen és
számunkra még mindig nem egészen
érthetô indokok alapján lemondott és erre
a Rádió villámgyorsan rábólintott, mi, a
Zenekari Tanács tagjai kerestük meg Fi-
scher Ádámot. Korábban is esett már szó
ugyanis arról, hogy 2006-ban, amikor
Vásáry karnagy úr szerzôdése amúgy is
lejárt volna, Fischer Ádámot kellene fel-
kérni a zenekar élére. A váratlan lemondás

bizonytalan helyzetet teremtett, és úgy
gondoltuk, saját kezünkbe vesszük a sor-
sunkat. Már túl sok kellemetlen pletyka
terjengett az együttes körül: feloszlik,
szakmailag már nem a régi, pénzük sincs –
mindezt csak fokozta volna egy tartósab-
ban bizonytalan helyzet. Megkerestük te-
hát Fischer Ádámot, akivel jó zenekari és
személyes kapcsolatunk van, és rákérdez-
tünk, hogyan vélekedne, ha ôt kérnénk fel
fôzeneigazgatóra. Ô azonnal rábólintott és
mondta, hogy nagyon szereti a zenekart,
probléma csak az ô idejével van. A válasz
tehát kedvezô volt, és ennek birtokában el-
mentünk a rádió vezetôségéhez.

– A munkáltatói jogokkal felruházott
vezetôk „melyik ágán” indultak el? Az adó-
fôszerkesztôségén vagy az elnökségén?

– Az elnökségre mentünk, a legmaga-
sabb fórumot találtuk a legmegnyugtatóbb-
nak. A zenekar jövôjére hivatkoztunk, és
azt hiszem, nem túloztunk. A legfontosabb
az volt, hogy az elvi kérdésekben gyorsan
egyetértettünk. A konkrét személyre vonat-
kozóan voltak más elképzelések, de meg-
gyôztük a vezetôséget. Legfôbb érvünk az
volt, hogy Fischer Ádám személye lenne
szakmailag a legmegfelelôbb és biztosítaná
a Rádiózenekar stabilitását és jövôjét.

Nem volt túl nehéz dolgunk, hiszen
olyan karmester kerül majd az együttes
élére, akinek nemzetközi rangját nem kell
ecsetelni, jó vele a kapcsolatunk – csak az
idôpontokkal voltak gondok. Fischer
Ádám ugyanis 2006 elôtt nem tudja teljes
egészében elfogadni a felkérést, 2005-tôl
már valamennyit tudna vállalni.

– Mint elsô vendégkarmester, akinek
azonban mindösszesen négy koncertje
lesz az adott szezonban.

– A mûvészeti irányításban azonban
már részt venne, elképzelései már megje-
lennének a programban és az elôadókban
is. És miután az egész fôzeneigazgatósá-
got ô nyugat-európai mintára úgy képze-
li el, hogy fôzeneigazgatóként a mûvé-
szeti dolgokért vállal felelôsséget, a napi
munkát pedig egy másik karmesternek
kell majd elvégeznie. Ez a perspektíva
akár meg is könnyíthette volna a dolgot,
hiszen az addig eltelô két évre is gondol-
ni kellett. Ebben is egyet értettünk, de
ezen a ponton meg is szakadtak a tárgya-
lások. Elhangzott egy ígéret, hogy bizo-
nyos karmesterekkel felveszik a kapcso-
latot, ám váratlanul kiderült, hogy
Kovács Lászlót kinevezték két évre elsô
karmesternek.
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A teljes megújulás küszöbén
Palotai István elsô trombitás, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 

Zenekari Tanácsának tagja
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Arra a következtetésre jutottunk, hogy
talán nem tudtak megegyezni a közösen
megnevezett muzsikusokkal, vagy esetleg
már késôn szóltak nekik és átmeneti meg-
oldásként nevezték ki Kovács Lászlót. Mi
ezt hallottuk errôl a döntésrôl.

Volt azonban a szeptember 8-i sajtótá-
jékoztató, amire furcsa módon nem hívták
meg a zenekart. Kovács László karnagy
úr azonban azonnal bejött utána próbára
és elmondta, hogy Fischer Ádám a nyil-
vánosság elôtt is elvállalta a felkérést, és
addig, azaz átmenetileg két éven keresztül
ô dolgozik velünk. S hogy azután mit hoz
a jövô, nem lehet tudni, de bizonyára tár-
gyalni fognak. 

– Nem volt, nem lenne ez logikus lépés,
hiszen ô már itt dolgozik 1997 óta?

– Nem hiszem, hogy ez a logikus lépés,
hiszen ha már váltás van és egy másfajta
struktúra fog itt kialakulni több téren is a
Rádiózenekarnál – hiszen szervezetileg is
meg kell újulnia –, akkor inkább másvala-
ki kellene a mindennapi munkára is.

– Miben kell még megújulnia a Rádió-
zenekarnak?

– Egyedüli zenekarként nekünk nincs
önálló szervezeti-mûködési szabályza-
tunk, a kollektív szerzôdésünk sincs meg-
újítva, pedig magának a Magyar Rádió-
nak már megvan. De a mûvészeti vezetés
is arculatot vált a Vásáry karnagy úr után,
hiszen más repertoárral rendelkezô, más
habitusú ember lesz a fôzeneigazgató. Ô
is biztosan bele fog szólni, hogy kivel

akar majd dolgozni. A megújulás tehát
csak akkor valósulhat meg, ha ez az átme-
neti korszak lezárul. 

– Véleménye szerint az elmaradt szerke-
zeti megújulás teljesen független a mûvészeti
vezetés jellegétôl, vagy nem lehet ezt a két
dolgot teljesen szétválasztani egymástól? 

– Ebben egyértelmû a vezetôség mulasz-
tása, hiszen az elmúlt tíz-tizenöt évben na-
gyon gyakran változtatták az együttesek
mûködésének kereteit, hovatartozásukat – a
Bartók Rádió, majd a Produkciós Iroda,
késôbb ismét a Bartók Rádió volt illetékes
ének- és zenekar ügyben. Mindig más
struktúra érvényesült és mi mindig megpró-
bálkoztunk változtatni ezen a helyzeten.
Mindig készségesen fogadták a szakszerve-
zetet és a mûvészeti tanácsot, de sosem ma-
radt idô érdemi tárgyalásokra, mert éppen
ciklus- és újabb szerkezetváltás volt. 

Tizenéve annak, hogy a Bajor Rádió és a
Bécsi Szimfonikus Zenekar mintájára ké-
szült szervezeti-mûködési szabályzat-tervet
adtunk be, de nem sikerült dûlôre jutni. Ta-
lán most sikerülni fog… Nekünk kellett
megfogalmazni, megszerkeszteni, bár nem
a mi feladatunk lett volna. Támogatást kap-
tunk azonban a mûvészeti szakszervezettôl
– ez mindenesetre bíztató, hiszen annak
idején ôk készítették el a Nemzeti Filhar-
monikusok, az Operaház számára is. 

– Voltak-e érezhetô következményei,
megnyilvánulásai azoknak a kellemetlen
pletykáknak, amelyekrôl a beszélgetés
elején szólt?

– Érdekes ez a dolog: aki olcsó lesz, az
rossz is lesz. Miközben a velünk egyen-
rangúként számon tartott zenekarok bére
megsokszorozódott, a mienk csak töre-
déknyit emelkedett. Ugyanazok a muzsi-
kusok hirtelen „drágábbak” lettek, mi pe-
dig ugyanilyen arányban leértékelôdtünk
– ugyanott tanultunk, semmivel sem tu-
dunk kevesebbet náluk. Rövid távon azért
gond ez, mert rossz a muzsikusok közér-
zete. Hosszú távon pedig azért, mert a
legjobbak természetesen a legjobban fize-
tett helyekre pályáznak majd és nekünk –
ha a helyzet nem változik – eleve nem
lesz lehetôségünk a legjobbakból válogat-
ni. Ebben benne van a zenekar leépülésé-
nek lehetôsége.

Mindenki azt mondja, hogy a rádió
együttesei a nemzeti kincs részét képezik.
Az elmúlt tíz évben magyar zeneszerzôk
tucatjainak mutattuk be és vettük fel a
mûveit, több száz koncertet adtunk itthon
és külföldön. Ezt fel kéne és ezt fel lehet
akár állami szinten is vállalni. 

Most azért bizakodóak vagyunk, hiszen
a hirtelen jött zûrzavar a lehetô legjobban
látszik rendezôdni: a létezô legjobb meg-
oldás született, amikor egy nagyszerû ma-
gyar karmestert nyertünk meg magunk-
nak. Szakmailag nyert ügyünk van. És
ennek minden bizonnyal meglesz az
anyagi hozadéka, hiszen mind a jó pro-
dukciók, mind Fischer Ádám neve for-
rásteremtô lehet, ha a zenekar vezetôi jól
gazdálkodnak ezekkel a lehetôségekkel. 

– Az utóbbi idôk felkavaró híre volt
Vásáry Tamás felmondása, amelynek ered-
ményeképpen fôzeneigazgató nélkül ma-
radt a Rádiózenekar. Majd következett a
második meglepetés: számos jelentkezô kö-
zül Kovács Lászlót nevezték ki elsô kar-
mesternek mindaddig, amíg a leendô, majd
2006-tól „munkába álló” Fischer Ádám
átveszi Vásáry Tamás helyét.

– A helyzet még ennél is bonyolultabb,
és ôszintén szólva nem is én vagyok az ille-
tékes, hogy személyi kérdésekben nyilat-
kozzam. A mindenkori fôzeneigazgatót
Kondor Katalin elnök asszony nevezi ki,
munkáltatóként rajta kívül egyedül Alföldy-

Boruss István fôszerkesztô rendelkezik
kompetenciákkal.

Tény, hogy Vásáry Tamás valóban föl-
mondott a tavasz folyamán, de a fôzene-
igazgató-váltás, a „hogyan tovább Vásáry
Tamás után” már két éve napirenden volt
a Rádiózenekarnál. 2006-ig szólt szerzô-
dése, úgyhogy most „csak” felgyorsultak
az események. 2003 márciusában tárgyal-
tunk és egyeztettünk elôször az ô lehetsé-
ges utódjával, Fischer Ádámmal, aki a
2006/07-es szezontól tudja vállalni ezt a
munkát. Most szeptembertôl zenei tanács-
adóként, 2005 ôszétôl mint elsô vendég-
karmester dolgozik velünk. 

A közeljövô Kondor Katalin elnök asz-
szony kezében van, aki a jog szerinti mun-
káltatója mind a fôzeneigazgatónak, mind
az elsô karmesternek. Egyfelôl pontosan
tudja, hogy a munkának folyamatosnak
kell lennie és 2004.december 31-ig a hely-
zetet megbízhatóan igyekszik is megolda-
ni, azaz aláírt szerzôdést létrehozni Vásáry
karmester úr utódjával. Másfelôl adott Ko-
vács László személye, aki 1997 óta már
karmesterként tevékenykedik a zenekar-
ral. Ô többnyire a háttérben dolgozott,
munkája koncertek és stúdiófelvételek ve-
zénylésén túl fôleg abból állt, hogy a ven-
dégkarmesterek „keze alá” készítette fel
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A kispadról nézve…
Fejérvári Sándor, a Bartók Rádió fôszerkesztô-helyettese, aki szerzôdése szerint

2004. december 31-ig hivatott foglalkozni a zenei együttesekkel
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az együttest: ô volt a második karmester
Vásáry Tamás mellett. Kellett olyan sze-
mély, aki ismeri a muzsikusokat és aki an-
nak idején majd az új fôzeneigazgató szá-
mára is elfogadható munkatárs lesz.

– Mindezzel együtt úgy látom, hogy eb-
ben az évadban nem csökkent Vásáry kar-
nagy úr koncertjeinek száma.

– Ez egy külön alkunak köszönhetô.
Akkor ugyanis, amikor felmondott, már
teljesen kész volt az idei szezon. Bérletek,
sorozatok, amelyeknek egyik legfontosabb
vonzereje éppen Vásáry Tamás személye.
Sikerült aztán szerzôdnünk vele ezekre az
alkalmakra – a közönség számára egyelôre
minden olyan, mintha semmi sem történt
volna. Ez húsz hangverseny (tizenkét
hangverseny és nyolc ismétlô koncert),
amit a 2005–2006-os szezonban további
Vásáry-koncertek követnek majd.

– Kovács Lászlónak továbbra is a hát-
térmunka a feladata, vagy több szerepet
kap a pódiumon is?

– Rendszeresen koncertezett eddig is a
Rádiózenekarral és a mostani évad prog-
ramjait végül is nem kellett megváltoztatni.
A következô szezonban minden bizonnyal
gyakrabban vezényel majd, utána pedig ez
az akkori fôzeneigazgatóval való megálla-
podástól is függ. Ami a mostani megbízatá-
sát illeti, az eddigiekhez képest tetemesen
megnövekedik a rá háruló felelôsség mérté-
ke. Legalább szinten kell tartania a zene-
kart, döntési joga van tehát például a pró-
bajátékokon, fegyelmi jogköre is van.
Tekintettel arra, hogy a fegyelmezettség te-
rén nem lehet további engedményeket ten-
nünk, szükség van valamilyen stratégiára.
Ezt Kovács Lászlónak már Fischer Ádám-
mal egyeztetve kell kialakítania és majd
megvalósítania az elkövetkezô két évben.

Emellett természetesen vannak hang-
versenyei – idén kevesebb, hiszen Vásáry
Tamás koncertjei alapvetôen meghatároz-
zák az évadot. Ô az azonban, aki rendsze-
resen kézben tartja a kortárs zenei felvéte-
leket, ami mindig fontos feladat volt a
Magyar Rádió együttesei számára.

– Adott magyarázatot Vásáry karnagy
úr, hogy miért döntött hirtelen a távozás
mellett?

– Úgy gondolta, hogy a jelenlegi anya-
gi kondíciók birtokában nem tudja a mi-
nôségi munkát, a színvonalas fellépéseket
garantálni. Érezte, hogy kapcsolata a ze-
nekarral valahogy elszürkült – ilyen hosz-
szú idô után valóban nehéz minden nap
megújulni, érdekessé válni a másik fél
számára. Ez érzôdött a muzsikusok napi

munkáján, morális tartásán is. Ô mindezt
a pénz hiányával magyarázta, s ennek
tényleg fontos szerepe volt a kialakult
helyzetben. Valójában abban reményke-
dett, hogy felmondólevele megnyithat bi-
zonyos forrásokat, amelyekbôl pótolni le-
het valamennyit a hiányzó pénzbôl.
Sajnos, nem így folytatódott a történet... 

– Valóban a minôségi munkát veszé-
lyeztetô pénzhiány nehezíti a Rádiózene-
kar dolgát?

– A pénztelenségnek, vagy éppen a bô-
velkedésnek nincs abszolút mértékegysége.
Az azonban biztos, hogy a többi, „veze-
tônek” aposztrofált budapesti szimfonikus
zenekarhoz viszonyítva a néhány évvel ez-
elôtti kiemelt, megbecsülést sugalló pozí-
cióból a harmadik-negyedik helyre csúsz-
tunk. Mindezt úgy, hogy a Magyar Rádió
még bérfeszültségek árán is folyamatosan
emelte zenei együtteseinek fizetését. A
szükséges felzárkóztatás azonban túlmu-
tat a Rádió lehetôségein és hatáskörén.

– A repertoárt, a hangversenyek meny-
nyiségét és jellegét is befolyásolják a ked-
vezôtlen anyagi kondíciók?

– Nem, errôl szerencsére még nincs szó.
Sôt, egyre több a fellépésünk, miután szá-
mos vidéki városban és a Kárpát-medence
több településén is koncerteztünk. Kondor
Katalin elnök asszony megfogalmazta an-
nak a missziónak a szükségességét, hogy a
sikeres produkciók hangozzanak el Buda-
pesten kívül is, legyen minél élôbb és sze-
mélyesebb a kapcsolat a közönséggel: mi-
nél több alkalom kínálkozzék itthon és a
Kárpát-medencében, a határon túli magyar
településeken is a bemutatkozásra. A Felvi-
déken Dunaszerdahelyen és Révkomárom-
ban játszottunk, októberben Kolozsvár,
Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy kö-
zönsége elôtt szerepel a Rádióénekkar (az
elmúlt két ôszi, nagysikerû partiumi és szé-
kelyföldi turné egyenes folytatásaként),
most a Kolozsvári Magyar Opera Zeneka-
rával együtt Verdi Requiemjét adja elô.
Tudni kell azonban, hogy egy-egy ilyen
hangverseny teljes egészében a mi költség-
vetésünket terheli – még akkor is, ha a mu-
zsikusok a szolgálat terhére vesznek részt
ezeken a turnékon. Van azonban útiköltség,
szállás- és napidíj, bármilyen baráti árat, de
valamennyit fizetünk a szólistáknak is. Ez
az a kiadás azonban, amit befektetésnek te-
kintünk és nem szeretnénk lemondani en-
nek emberi és erkölcsi hatásáról.

Ugyanígy fontosak az úgynevezett is-
métlô koncertjeink, amikor egy-egy buda-
pesti produkciót játszunk el újra valame-

lyik vidéki városban. Gyôr, Szombathely,
Veszprém, Székesfehérvár, Szeged, Deb-
recen, Nyíregyháza voltak a tavalyi hely-
színek. Most éppen Vásáry Tamás Bee-
thoven-sorozatának újrázása lesz majd
Sopronban és Székesfehérvárott, tavasz-
szal pedig Békéscsabán, Debrecenben,
Nyíregyházán, Miskolcon, Szegeden,
Veszprémben, Szombathelyen, Székesfe-
hérvárott és Gyôrött a „Zenék tükörben”
bérlet koncertjeit ismételjük meg, melye-
ken Vásáry Tamás elzongorázza, majd
„azon melegében” hangszerelt változat-
ban el is vezényli a hangverseny mûsorát.

– Tisztában volt-e a zenekari tagság az-
zal, hogy milyen stratégiát alakított ki a
Magyar Rádió a fôzeneigazgató szemé-
lyét illetôen? Sikerült-e egyértelmûvé ten-
ni, hogy Kovács Lászlót milyen feladatra
kérték meg valójában?

– Annyira hirtelen ért minket a helyzet,
hogy elsôsorban a megoldáson gondolkod-
tunk – miképpen fog két évig fôzeneigazga-
tó nélkül dolgozni a zenekar? A tagság tudta,
hogy mik a távlati elképzelések és Kovács
László személye – a már említett okok mi-
att – kézenfekvô volt. Tudunk róla, hogy so-
kan jelentkeztek, amikor nyilvánossá vált
Vásáry Tamás távozása, nyilván azzal a cél-
lal, hogy az ô munkakörére pályázzanak. Is-
métlem azonban, hogy ilyen helyzetben
nem azokat szokás megkeresni, akiknek
nincs zenekaruk, hanem azokat, akik napi
gyakorlatban vezényelnek jónevû szimfoni-
kus zenekarokat. Biztos vagyok abban is,
hogy az elnök aszszonynál bejelentkezett
karmesterek nem arra a munkára pályáztak,
amit most Kovács Lászlónak kínáltunk fel.

– Mindez teljesen magától értôdôen
hangzik, logikus, ám a muzsikusoknak rossz
a közérzetük, mert úgy gondolják, kész té-
nyek elé állították ôket.

– Lehet, hogy volt már felhôtlenebb köz-
hangulat is a muzsikusok között, ám in-
kább amiatt, hogy egy szakmailag nagyon
jó helyzetben lévô együttes tagjaiként az
anyagi-és az infrastrukturális helyzetet te-
kintve kissé alábecsülve érzik magukat.

– Ön személy szerint milyen közérzettel
kezdte el ezt az évadot?

– Igyekszem megkeresni a bíztató, a jó
folytatást sugalló pontokat. A meghirde-
tett hangversenyek erre minden okot meg
is adnak. Arra törekszem, hogy minél gör-
dülékenyebben lehessen elôkészíteni már
a következô évadot, hogy megtaláljuk a
megfelelô vendégeket és szólistákat, hogy
a közönség megelégedésére szólaljanak
meg együtteseink.
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– E riportra annak kapcsán került sor,
hogy Vásáry Tamás hirtelen felmondása után
Önt bízták meg a Rádiózenekar vezetésével.
Mindez nem szokványos módja egy fôzene-
igazgató-cserének, aminek vérmérsékletének
megfelelôen adott hangot több muzsikus is.
Hogyan érzi magát mindezek után?

– Valóban az történt, hogy Vásáry kar-
nagy úr tavasszal bejelentette visszalépési
szándékát, a nyilvános indoklás szerint
pénzügyi ellehetetlenülés miatt. Mindenfaj-
ta felelôsségvállalást elhárított magától a ze-
nekarral kapcsolatban, de – különbözô
egyeztetések eredményeképpen – elvállalja
azokat a hangversenyeket, amelyeket erre
az évadra programba illesztettünk és ame-
lyekre a felmondás idôpontjában gyakorlati-
lag a bérletárusítás is elkezdôdött. Pódium-
jelenléte tehát most is azonos intenzitású,
ám mint felelôsséget vállaló zenekarvezetô
nincs többet kapcsolatban velünk.

Mindez nem érinti természetesen az
együttes felett álló igazgatókat, de kellett
ebben a helyzetben valaki, aki szakmai irá-
nyítóként gondozza, ápolja a zenekart.

– Nem óvakodott attól, hogy elvállalja
ezt a munkát Vásáry Tamás éppen az anya-
gi ellehetetlenülésre való hivatkozással
történô távozása után?

– Az anyagi ellehetetlenülés mint foga-
lom furcsa kettôs képként él bennem.
Egyfelôl ugyan valóban szárnyakat nyirbá-
ló akadálya lehet a munkának, ami erôsen
csökkenti a produktivitást; nem vitás, hogy
a nyugodt munkakörülményekhez  bizony
pénz kell. Másfelôl viszont olyan zenekar-
ral dolgozom húsz esztendeje, ahol az anya-
gi lehetôségek mindig is jóval szerényeb-
bek voltak, mit itt. De olyan kérdés, hogy
„figyelek-e a próbákon?”, sôt „ennyiért fi-
gyelek-e a próbákon?”, hogy „megtanu-
lom-e a szólamomat próba elôtt?” soha nem
hangzott el, mint ahogy soha nem mondta
senki, hogy „kétszeres (háromszoros) fize-
tésért majd én is felkészülten jövök”. 

– Abban sem jelentenek akadályt az
anyagi megszorítások, hogy azoknak az
alapvetô elvárásoknak eleget tudjanak ten-
ni, amelyek egy ilyen együttes esetében nem
megkerülhetôek: jó helyszíneken, jó szólis-
tákkal, minél több valóban jó vendégkar-
mesterrel koncertezni? 

– Alapvetôen valóban a pénz határozza
meg a szólisták és vendégkarmesterek névso-

rát, de sok más szempont alapján is lehet hív-
ni nagyszerû mûvészeket. Most sem világpi-
aci áron jönnek hozzánk a meghívottak, ha-
nem valamilyen kapcsolat, korábbi élmény
hatására mérsékeltebb összegért tudunk kivá-
ló elôadókat szerzôdtetni. Ezt a dolgot kellô
körültekintéssel és diplomáciával – részben –
meg lehet oldani nem anyagi alapon is. 

– Kik voltak azok a rádiós személyisé-
gek, akik tárgyaltak Önnel a megbízás
körülményeirôl, az Ön feladatairól és kom-
petenciáiról?

– A kialakult helyzetben elôször a felet-
tem álló igazgatókkal, Kondor Katalin  el-
nökasszonnyal és Fischer Ádámmal beszél-
gettem. 

– A zenekari tagokkal csak késôbb talál-
kozott?

– Meglehetôsen késôbb, mert a zûrössé
vált körülmények között egy darabig nem
tudtuk, hogy Vásáry Tamás marad-e vagy
sem, ha nem marad fôzeneigazgató, meg-
csinálja-e a lekötött koncerteket vagy sem –
ebben a lebegô állapotban valóban elmaradt
a muzsikusokkal való egyeztetés. Úgy gon-
doltam és úgy gondolom, hogy ez nem az
én feladatom. Amint egyértelmûvé vált,
hogy ô nem lesz fôzeneigazgató, néhány
napon belül dönteni kellett a „hogyan
tovább?”-ról. Ennek értelmében én kaptam
egy megbízatást, amely megerôsített eddigi
tevékenységemben, de hangsúlyozom én
nem lettem fôzeneigazgató. Karmesterbôl
lettem elsô karmester, akinek a feladata,
hogy az elkövetkezô két évben szakmai vo-
nalon segítse a zenekart. 

– Hogyan fogadta új minôségében a ze-
nekar – mindezek után?

– Váratlan bejelentés tájékoztatta errôl a
tagságot, a legutolsó pillanatban egy társu-
lati ülésen, és a helyzet ilyen megoldása bi-
zony meglepetést okozott.  Hét éve dolgo-
zom a zenekarral – igaz, hogy minden
évben volt 5-6 saját koncertem, alapvetôen
háttérmunkát végeztem. Rész vettem azon-
ban három turnén, sôt a legutóbbit (Ola-
szországban) én magam vezettem. 

– Mostantól mi változik?
– Mostantól még semmi, vagy alig vala-

mi, hiszen a 2004/05-ös szezon teljesen ké-
szen állt, amikor elhangzott Vásáry karnagy
úr bejelentése. A tervezettnél tehát több kon-
certem nem lesz idén, munkámat alapvetôen
most is a háttérmunka tölti majd ki.

– A 2005/06-os évad összeállításában
már aktívabban vesz majd részt, vagy az
egyébként sem a fôzeneigazgató, illetve elsô
karmester feladata?

– Dramaturg, zenekari igazgató, ügyve-
zetô igazgató, adóigazgató – mindannyiuk-
nak van valamilyen szerepe abban, hogyan
alakul egy évad. A mûsorszerkesztés és –
összeállítás alapvetôen a dramaturg felada-
ta. Minden bizonnyal megvitatunk olyan
dolgokat, amiket esetleg másképp szeret-
nék csinálni, de a döntés lehetôsége nem az
enyém. Ugyanez a helyzet a meghívandó
vendégmûvészekkel is. 

– Próbajátékok esetén is ez az összetett
döntési mechanizmus lép mûködésbe?

– Ilyenkor sokkal inkább a zenekaron belül
dôlnek el a dolgok; a szólamvezetôk és maga
a szólam, illetve a karmester (karmesterek)
rendelkeznek szavazási pontokkal. Minded-
dig ez így volt és nem gondolom, hogy bármi-
lyen szakmai indoka lehetne a kör kitágításá-
nak. Ebben a kérdésben tehát – másik kar-
mester híján – erôsen megnôtt a felelôsségem. 

– Vásáry Tamás karnagy úr az elmúlt év-
tized során olyan nimbuszt teremtett, hogy
népszerûbb hangversenyein, amilyenek pél-
dául a Beethoven- vagy oratóriumsoroza-
tok voltak – még a fôpróbákon is teltházas
közönség volt. A mostani évadban ez nem
változik, késôbb azonban bizonyára átala-
kul valamennyire a mûsor struktúrája. Nem
fognak hiányozni ezek a koncertek? Van-e
esetleg elképzelés arról, hogy mivel csábít-
ják majd ezt a lelkes publikumot?

– Nem lenne okos dolog, ha Vásáry Ta-
más fôzeneigazgatói pozícióból való távozá-
sa után a zenekar semmilyen formában nem
tartana igényt a közremûködésére. Lehet,
hogy mennyiségileg ez kevesebb közös mun-
kát jelent majd, de éppen ez a nimbusz köte-
lez minket arra, a saját jól felfogott érdekünk-
ben, hogy maradjon meg a kapcsolat vele

– Hogyan tovább Miskolcon? Marad-e
ideje arra az elmélyült munkára, amelynek
nyomán a miskolci zenekar kiemelkedô szak-
mai tekintélyre tett szert az elmúlt évek során?

– Miskolc már szinte egy életmû, de leg-
alább egy fél életmû, hiszen ez a 21. szezo-
nom az együttes élén. S bár ott sem mindig
egyformán süt a nap, mégis nagyon meg-
nyugtató ott dolgozni. Még a pénzügyi gon-
dok sem annyira nyomasztóak, mind a
fôvárosban, talán mert nincs a környéken
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Múlt, jelen – jövô?
Kovács László kinevezett elsô karmester, a Miskolci Szimfonikus zenekar vezetô karmestere
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annyi szimfonikus zenekar, nincs kéznél
lévô összehasonlítási alap. Kialakultak azok
a szabályok, amelyek mentén folyik az élet
és pontosan tudjuk, milyen és mennyi ener-
giát kell mozgósítani egy-egy jó produkció
létrejöttéhez. Ez óriási kincs és egy nagy-
szerû lehetôség, hogy meg tudjam saját el-
képzeléseimet valósítani. Ehhez szeretnék a
továbbiakban is ragaszkodni. Az elmúlt sze-
zon egyébként is ünnepnapok sora volt, hi-
szen negyven éves volt a zenekar és egyik
ünnepi hangverseny követte a másikat. 

– Mit szóltak az ottani kollégái, fônökei
ahhoz, hogy megváltozott a szerepe és a fel-
adatköre a Rádiózenekarnál?

– Igyekeztem nem túldimenzionálni eze-
ket a változásokat. Annál is inkább, mivel
Fischer Ádámmal nemhogy konkrét tárgya-
lásokon vannak már túl az illetékes vezetôk,
de majdnem aláírt szerzôdése van a fô-
zeneigazgatói posztra. Addig tanácsadóként,
majd – 2005/06-tól – elsô vendégkarmester-
ként vesz részt a zenekari munkában. Fischer
Ádám fôzeneigazgatóként is mindössze ti-
zenkét hét itteni munkát vállalt, ami azt is je-
lenti, hogy lényegesen több vendégkarmester
érkezik majd, mint eddig. Kell tehát valaki,
aki folyamatosan próbál, készül a zenekarral,
bizonyos irányvonalat diktál illetve megtart,
és egész évben az együttesen „tartja a sze-
mét”. Szó sincs tehát arról, hogy kinyílt vol-
na elôttem a világ! Tudom, hogy ha a jelen-

legi helyzet marad érvényben, akkor az én
szerepem legfeljebb erre a két esztendôre ke-
rül kicsit jobban elôtérbe, de nagyon meg-
tisztelônek érzem, ha ebben a viharos idô-
szakban segíteni tudok a zenekarnak.

– Kapott-e, egyáltalán kért-e valamilyen se-
gítséget például Miskolcon arra az idôre,
ameddig egyedül dolgozik a Rádiózenekarral? 

– Nem kértem, hiszen ebben az évadban
meglehetôsen kevés koncertjét vezénylem a
Rádiózenekarnak, így remélhetôleg gond
nélkül tudok eleget tenni miskolci kötelezett-
ségeimnek. A Rádióban tisztességgel és kö-
rültekintéssel meg kell hoznom a megfelelô
döntéseket, de nincs szükségem külön segít-
ségre. A legfontosabb feladat amúgy is in-
kább a megfelelô, a színvonalas muzsikálás-
hoz valahol elengedhetetlen jó közérzet
kialakítása, amit az utóbbi idôk változásai
nem tettek lehetôvé. Az sem könnyíti meg tö-
rekvéseim megvalósítását, hogy a Rádió köl-
tözködés elôtt áll, de még nem tudni mikor,
hogyan, hol fogunk kikötni. Ebben a bizony-
talanságban kell irányt mutatni, de legalábbis
befolyásolni az irányokat. Ami az én moz-
gásteremet illeti, hosszú idôre minden elôre
meghatározott, kikövezett és behatárolt.

– El lehet tehát oszlatni azt a rózsaszínû
ködöt, amelyet sokan e megbízatás köré
képzelnek?

– Szó sincs rózsaszín ködrôl. Ha valaki
például Miskolcon odajön hozzám gratulál-

ni ehhez, azonnal csitítani kezdem: semmi
nem változott, csak a rám háruló felelôsség
nôtt meg egy idôre. 

– Hol lakik most? Pesten vagy Miskolcon?
– Mindig Pesten laktam éppen azért, hogy

ne kérdezzék meg tôlem: „Hol is laksz tulaj-
donképpen?”. Miskolcon lakni nagyon ké-
nyelmes volna számomra, hiszen nyugodtan
elsétálnék minden nap a munkahelyemre. Ám
abban a pillanatban meg lennének nyirbálva a
lehetôségeim. Ragaszkodtam tehát budapesti
lakásomhoz és vállaltam az utazgatást. Most
is van, amikor naponta Miskolcra megyek, ha
úgy kívánja a helyzet. Sok idô és sok energia,
de egyrészt lehet olvasva, zenét hallgatva is
utazni, másfelôl ez még mindig jobb, mint
stresszben dolgozni napi nyolc órát, vagy
azon gondolkodni, mi mindentôl eshet el csu-
pán azért, mert éppen ott lakik és nem másutt.
Arról nem is szólva, hogy a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar adta nyugalom mellett eltörpül
az áldozat, amit a folyamatos ingázás jelent. 

– Ha kívánni lehet valamit az adott hely-
zetben, mit kívánna?

– Nagyon elégedett lennék, ha további
pályafutásom abban a mederben haladhatna
tovább, amelyben az elmúlt mintegy hét
esztendôben haladt. Szeretném, ha a tevé-
kenységem a Rádiózenekar hasznára válna
ebben a két rendkívül nehéz évben anélkül,
hogy ebbôl Miskolcon bármilyen változást
is érzékelnének. Tóth Anna
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Semmilyen szerzôdés nincs, csupán szándéknyilatkozat, szóbeli megállapodás született…

Fischer Ádám három lépcsôben veszi át 
a Rádiózenekar irányítását

„Úgy vélem, a karmester személyében nem hozza, hanem viszi a pénzt.”
A tavasszal lemondott Vásáry Tamás helyett a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának irányítását 

Fischer Ádám veszi át – hangzott el az intézmény szeptember elején tartott sajtótájékoztatóján. 
A vezetôváltás azonban csak három lépcsôben valósulhat meg, hiszen a nemzetközi hírû dirigens 

naptára már évekre elôre betáblázott, jelenleg is egy zenekarnál és egy színháznál tölti be a fôzeneigazgatói
posztot, emellett számos elôadást, premiert dirigál a világ vezetô dalszínházaiban. Ezért ebben 

az esztendôben Fischer Ádám mûvészeti tanácsadóként segíti a Rádiózenekar munkáját, a következô 
évben pedig állandó vendégkarmesterként dolgozik majd az együttessel, s 2006-tól vállalja 

a fôzeneigazgatói teendôket. Addig a zenekar elsô karmestere, Kovács László irányítja a napi munkát,
de várhatóan már novemberben feláll az az új stáb is, akikkel Fischer Ádám folyamatosan kíván dolgozni.

– Hosszú tárgyalás, egyeztetés után
mondott igent a Rádió felkérésére. Mi volt
az, ami miatt végül vállalkozott erre a fel-
adatra?

– Az utóbbi esztendôkben több koncer-

ten is dirigáltam a Rádió Szimfonikus Ze-
nekarát, s ezek mindig jó hangulatú és sike-
res közös munkák voltak. A muzsikusok
személyében nagyon lelkes és jó zenésze-
ket ismertem meg, akik valóban kiváló

produkciókra képesek. Vásáry Tamás le-
mondását követôen a zenekar képvisele-
tében több muzsikus megkeresett, s meg-
kért arra, hogy próbáljak meg valahogy
segíteni az együttesnek. Számomra na-



gyon fontos leendô partnereim, a muzsi-
kusok bizalma, s tulajdonképpen nekik
mondtam elôször igent, s ezt követôen ke-
resett meg a Magyar Rádió vezetése. Mi-
után már 2009-re is akad pontos próba-
renddel kiírt felkérésem, és jelenleg is
nagyon zsúfolt a naptáram (ebben a sze-
zonban a londoni Covent Gardenban A
török Itáliában címû Rossini-darabot diri-
gálom Cecília Bartolival a fôszerepben,
Amszterdamban egy kevéssé ismert Mo-
zart-operát mutatok be, a Lucio Sillát,
majd utána Bécsben pedig a Ringet diri-
gálom), így ki kellett találnunk azt is,
hogy milyen kompromisszumokkal tu-
dom ezt a feladatot vállalni. Én továbbra
is elsôsorban karmester akarok maradni,
bárhogyan hívják is a pozíciómat. Ezért
hosszasan egyeztettünk, s ekkor találtuk
ki ezt a háromlépcsôs megoldást. Az idei,
elsô szezonban mûvészeti tanácsadóként
segítem az együttes munkáját, a követ-
kezô évben több koncertem is lesz a zene-
karral, így akkor már állandó vendégkar-
mesterként fogok vezényelni. Majd a
2006/2007-es szezonban tudok valóban
többet dolgozni a Rádiózenekarral, de ez
az idô akkor is összesen három hónap
lesz, annyi, amennyit a nemzetközi gya-
korlatban egy vezetô karmester általában
az együttesével tölt. Egyéb elfoglaltsága-
im miatt nem tudok, és nincs is szándé-
komban Magyarországra költözni.  

– Ezért is akar – mint ahogy az a világ
más együtteseinél is megszokott – egy na-
gyobb vezetôi team-mel dolgozni. Mikor-
ra születik meg a munkáját segítô csapat?

– Remélem, hogy novemberre már fel-
áll a team. Szeretnék egy – vagy több – te-
hetséges fiatal karmestert bevonni a mun-
kába, s természetesen Kovács László
munkájára is számítok. Még nem akarok
neveket mondani, már csak azért sem,
mert elôször a zenekari bizottsággal is
szeretnék egyeztetni, akárcsak a Magyar
Rádió vezetôségével. Nekem egyébként
sem nagyon tetszik az a magyarországi
gyakorlat, amely jelenleg több hazai
együttesnél megfigyelhetô. Úgy vélem,
nem szükséges valakinek egyszerre ellát-
ni a fôzeneigazgatói és a zeneigazgatói
feladatokat, meg kell ehhez is találni a
megfelelô partnert. 

– Az idei szezonban két alkalommal di-
rigálja majd novemberben Mahler VI.
szimfóniáját az együttes élén. Lesz arra
ideje, hogyha nem is dirigensként, de leg-
alább hallgatóságként néhány más rádió-
zenekari koncerten ott legyen?

– Ha személyesen nem is tudok jelen
lenni a hangversenyeiken, azért az ezek-
rôl készült felvételeket mindenképpen
meghallgatom. S természetesen lesznek
beépített „kémeim” is, akiknek bízom az
ítéletében, s akik folyamatosan figyelik
majd az együttes munkáját. De ebben a
két esztendôben Kovács László áll majd a

kormányrúdnál, övé a döntés joga, és a
felelôsség is. Én csupán tanácsokat adok,
amit ô vagy megfogad, vagy nem. Kovács
László már hét esztendeje dolgozik az
együttessel, nagyon jól ismeri a tagokat,
így ez a megoldás számomra is megnyug-
tató. Nekem most a legfôbb feladatom az,
hogy tájékozódjam, s hogy minél jobban
megismerjem az együttest, a zenekar je-
lenlegi helyzetét. Egyébként attól teszem
függôvé azt is, hogy a fôzeneigazgatói cí-
met elvállalom-e, hogy a meglévô problé-
ma-mennyiséget meg tudom-e oldani.
Abban egyébként biztos vagyok, hogy a
produkciók tekintetében ez a zenekar ver-
senyképes bármely más együttessel. Egy
olyan társaság, amelyet, ha jól vezényel-
nek, akkor kiváló hangversenyekre képes.
Egy év múlva, Bartók Béla halálának ötve-
nedik évfordulóján különleges koncertet
adunk a Zeneakadémián, s ha a kritikusok
nem mondják azt, hogy világszínvonalú
volt, amit a Rádiózenekar produkál, akkor
azért én vállalom a felelôsséget.

– Melyek Ön szerint az együttes-formá-
lás, alakítás legfontosabb és legsürgetôbb
feladatai?  

– A zenekarépítés és a kiváló hangverse-
nyek vezénylése lehet, hogy egy éremnek a
két oldalát jelentik, de mégis különbözô
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Fischer Ádám
1949. szeptember 9-én született Budapesten.
Elôször a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola zongora és zeneszerzés szakán ta-

nul, majd 
Hans Swarowsky tanítványa a bécsi zeneakadémián 1968-tól 1971-ig.
Franco Ferrara mesterkurzusain tanul Velencében és Sienában, 1970-tôl 71-ig.
1971–79 között a grazi, majd a St. Pölteni Színház karmestere, korrepetitora, a hel-

sinki Finn Nemzeti Opera elsô karmestere, a karlsruhei Városi Színház karmestere.
1973-ban a milánói Scala Guido Cantelli Nemzetközi Karmesterversenyének

gyôztese.
1980-ban meghívást kap a Salzburgi Ünnepi Játékokra.
1981–83-ban Freiburgban fôzeneigazgató.
1987–92 között a kasseli Hesseni Állami Színház fôzeneigazgatója, s ezen a he-

lyen ô alapítja  meg a Gustav Mahler Fesztivált.
1984-tôl az Állami Hangversenyzenekar vendég karmestere, 1996-tól elsô ven-

dég karmestere és mûvészeti tanácsadója.
1994-ben debütál a New York-i Metropolitanben, ahol több évre szóló vendég-

szerzôdést kap.
1987-ben létrehozza a burgenlandi Kismartonban az Osztrák-Magyar Haydn Zene-

kart. 
Az együttesnek jelenleg is zeneigazgatója, a dán rádió koppenhágai kamarazene-

karának vezetô karmestere, a Mannheimi Nemzeti Színház fôzeneigazgatója.
2001 óta a Bayreuthi Ünnepi Játékok egyik állandó dirigense.  
Vendégkarmesterként dolgozott már többek között Hamburgban, Münchenben,

Tokióban, a milánói Scalában, San Franciscóban, Chicagóban és a londoni Covent
Gardenben. Rendszeres dirigense a Zürichi Operaháznak és a bécsi Staatsopernek.
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feladatok. Az együttes-teremtés mûhely-
munka, arra kell irányuljon, hogy a zenekar
minél többféle interpretációs stílust meg
tudjon valósítani, és minél nehezebb fel-
adatok elvégzésére legyen képes. Ezeket a
tennivalókat természetesen a karmester ha-
tározza meg, de minél nagyobb mûvész egy
dirigens, annál nagyobb a veszélye annak,
hogy csak azokra a technikai megoldásokra
figyel, amelyek az ô felfogásában fontosak,
a többit elhanyagolja, s azok így elsorvad-
nak. Olyan ez, mintha a festékgyártással
egy kiváló impresszionista mûvészt bíz-
nánk meg, aki szebbnél-szebb pasztellszí-
neket készíttetne, de arra, hogy legyen rikí-
tó narancssárga is, nem figyelne, pedig az a
palettának szintén fontos része. S ez akár
még Bernsteinrôl vagy Klempererrôl is el-
mondható, kevés olyan karmester akad, aki
minden területre egyformán tud figyelni.
Ahhoz, hogy a zenekar képes legyen külön-
bözô zenei megoldásokat egyforma magas
szinten megoldani, arra van szükség, hogy
a vezetôjük minden zenei irányzatra nyi-
tott legyen. Ezért kell a vezetô karmester
mellett számos más vendég dirigensnek is
dolgoznia az együttessel, akik talán a fô-
zeneigazgatóval éppen ellenkezô zenei
igazságot vallanak.

– Az Ön együttesteremtô képességét ta-
lán jól példázza az Osztrák–Magyar Haydn
Zenekar is, amely tizenhét éve a semmibôl
született, s mind a mai napig remekül
mûködik…

– Ez egy különleges társulat, hiszen az
adott zenei elképzeléseimhez alapítottam
egy teljesen testreszabott együttest. A
Haydn Zenekar titka az, hogy idôszakosan
mûködik, s fôleg Haydn darabjait játsszuk
a személyes zenei stílusom szerint. Ha
azonban muzsikusainknak az egész sze-
zonban ezen kívül nem lenne semmi más
dolguk, akkor azt hiszem, beleôrülnének.
Szerencsére azonban azok a zenekarok,
amelyeknél ôk otthon vannak, teljesen
más zenei stílust képviselnek, ezért szá-
mukra valóban ünnep, ha együtt muzsikál-
hatunk. Ezt egyébként Bayreuthban is
megfigyeltem már. A mindennapoktól va-
ló eltérés nagyon nagy energiákat ad, amit
jól ki lehet használni. Úgy vélem, egy ope-
razenekarral lehet a legjobb hangversenyt
adni, s persze ez igaz fordítva is.

– Az újdonság varázsa most még a Rá-
diózenekarnál is hat, ahogy Ön is nyilat-
kozott, most még a „mézesheteiket” élik.
Milyen irányban akarja alakítani az
együttest, milyen sajátos zenei arculatot,
hangzásvilágot akar adni a társulatnak?

– A Rádiózenekarnak képesnek kell
lennie a legkülönbözôbb zenei megoldá-
sokra, egyformán jól kell játszania XXI.
századi mûvet, barokk kompozíciót vagy
romantikus darabot. Ez egy képesség,
amelyet az együttessel közösen kell kiala-
kítani. Az én zenei megoldásaimat a Rádió-
zenekar koncertjein is érvényesíteni fo-
gom, de nem akarom azt, hogy csak ebbe
az egyetlen irányba haladjon az együttes.  

– Az idei szezon programja már készen
van, de gondolom, abba mindenképpen
beleszól majd, hogy milyen darabokat ját-
szanak a következô koncertévadban.

– A mûsorstruktúrának több összetevô-
je van. Kérdés, hogy mire van szüksége a
közönségnek és mire a zenekarnak. Sze-
retnék olyan darabokat is mûsorra tûzni,
amelyek fontos feladatot nyújtanak a
különbözô hangszercsoportoknak, s ame-
lyek motiválják az együttest. De ez csak
az egyik szempont, hiszen nagyon fontos
az is, hogy olyan kompozíciókat játszunk,
amelyekre bejön a publikum. Abban
azonban biztos vagyok, hogy minél töb-
bet szeretnék dolgozni a Rádió Énekkará-
val, amely Magyarország legjobb kórusa.
Ezt jól tükrözi külföldi felkéréseik nagy
száma is. Benjamin Britten mondta azt,
hogy Kodály Zoltán Palestrina óta a vi-
lág legnagyobb a cappella szerzôje. S Ko-
dály kompozícióit ez az együttes tudja a
világon a legjobban elôadni. Ha nem sze-
repel mûsorukon, akkor elvész, pedig egy
ilyen zenei kincset óvni, védeni, és minél
többször játszani kell. A Rádió Gyermek-
kórusa szintén kiváló, igyekszem majd
olyan mûveket válogatni, hogy ôket is
gyakran vezényelhessem.

– A mostani szezonban több koncertet
Vásáry Tamás dirigál. A zongoramûvész-
karmester a következô szezonban is dol-
gozik majd az együttessel? 

– Természetesen, sôt már a 2006/2007-
es évadra is vannak tervei. Amikor tavasz-
szal lemondott fôzeneigazgatói posztjá-
ról, hosszan beszélgettem vele, próbáltam
a döntésérôl lebeszélni, de nem jártam si-
kerrel. Ô azonban megígérte, hogy kar-
mesterként a jövôben is rendszeresen dol-
gozik a zenekarral, s az általa képviselt
zenei irányzatot én nagyon fontosnak tar-
tom az együttes életében.

– A Rádiózenekar esetében permanens
problémát jelentenek az anyagi problé-
mák, s ez a helyzet a mûvészi színvonalra
is óhatatlanul visszahat. Tud tenni vala-
mit azért, hogy az együttes pénzügyi hely-
zete jobb legyen?

– Arra kíváncsi, honnan akarok pénzt
szerezni? Úgy vélem, a karmester szemé-
lyében nem hozza, hanem viszi a pénzt.
Egy dirigens a támogatásokért folyó harcba
nem tud belefolyni, a nevében azonban ta-
lán lehet nagyobb összegeket szerezni. Én
szeretnék a kaptafa mellett maradni. Ha az
együttesnek ilyen problémái vannak, akkor
azokat meg kell valahogyan oldani. Az ad-
minisztratív részért azonban nem tudom
vállalni a felelôsséget. Nekik biztosítani
kell a pénzt, a munkafeltételeket. Hogy ho-
gyan, azt nem tudom. Ilyen alapon való-
színûleg az én vezetési stílusom elég kelle-
metlen. Ronald Reagennel ugyanis azt
vallom, a vezetô a döntéseket nem meghoz-
za, hanem ellenôrzi. Hogy ez a gyakorlat-
ban mennyire sikerül, azt nem tudom. Azt a
tévhitet azonban szeretném eloszlatni, hogy
én majd biztosan hozom a pénzt.

– Számos együttesnél vezetôváltás ese-
tén meghallgatásokra, próbajátékra kerül
sor. Várható ez a Rádiózenekarnál is?

– Nem hiszem, hogy erre szükség lesz,
de ezt még meg akarom beszélni Kovács
Lászlóval is, hiszen 2006-ig ô a vezetô. S
persze tisztában vagyok a vendégkarmes-
ternek azzal az elônyével is, hogy neki
mindig mindenki jobban játszik, mint an-
nak, aki naponta dolgozik a zenekarral.
Valószínûleg nekem kevésbé fognak
feltûnni a hibák, de ezért lesz egy jól mû-
ködô kis csapatom, amelyben mindenki-
nek az ítéletében maximálisan bízom.

– S most már három esztendôre szóló
szerzôdést írt alá a Rádióval?

– Semmilyen szerzôdés nincs, csupán
szándéknyilatkozat, szóbeli megállapodás
született. Pénzügyi kérdés pedig 2006-ig
nem is merül fel. Az elsô két esztendôben
ugyanis én csupán a koncertjeim gázsiját
veszem fel, a mûvészeti tanácsadásért pedig
semmit sem kérek. Valószínûleg fôzene-
igazgatóként is csak az általam dirigált
hangversenyekért veszem fel a tiszteletdíjat. 

– Mi a véleménye arról a kérdésrôl, amely
az utóbbi idôszakban többször felmerült, s
amely szerint valóban lehet-e ennyi nagy
együttest finanszírozni, szükség van-e ennyi
zenekarra, köztük a Rádió együttesére? 

– Természetesen azt gondolom, hogy
ennek a zenekarnak igenis létjogosultsága
van, hiszen kiváló teljesítményekre képes, s
én azon fogok dolgozni, hogy ehhez meg-
teremtsük a lehetô legoptimálisabb feltéte-
leket. Hiába várják tôlem, én nem leszek a
zenekar bírája, hiszen arra szerzôdtem,
hogy az együttes védôügyvédje legyek. 

R. Zs.
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