
Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Három lépcsôben veszi át Fischer Ádám a
Rádiózenekar irányítását – szól a hír, s az
ilyesmitôl a kibicnek óhatatlanul baljós ér-
zései támadnak. Már Vásáry Tamás lemon-
dásának valódi okait sem lehetett kívülrôl
száz százalékig megérteni – ami azonban
azóta történt és történik, a kaotikus go-
molygás képzetét kelti a szemlélôben. A
szemlélô persze korántsem lehet közömbös
a zenekar sorsa iránt: akárhogy is vesszük,
a Rádiózenekar egyike az ország négy-öt,
nemzetközi viszonylatban is versenyképes
szimfonikus zenekarának, gazdag múltja
és különleges státusa pedig az új
európai keretek között is biztató
jövôre predesztinálná.

A helyzetet bonyolítja, hogy a
sokszereplôs elôadás minden részt-
vevôje rangosnak számít a maga
területén, különös tekintettel a fôze-
neigazgató-karmesterekre: Vásáry
és Fischer nemzetközi, illetve Ko-
vács László országos presztízse
aligha vonható kétségbe. Nyilván
mindannyiuknak megvannak a
maguk méltányolható szempontjai,
amikor igazuk mellett érvelnek, s
ezeket nem árt külön-külön is meg-
vizsgálni. Alapjában véve azonban
alighanem csupán elszenvedôi, s
nem annyira alakítói e válságos
szituációnak. Mielôtt tehát a rész-
letekbe mennénk, ajánlatos a kö-
rülményeket szemügyre venni.

Magyarországon a rendszervál-
tozás a szimfonikus zenekari életet
is kiszolgáltatta a piaci anomáliák-
nak. Mindjárt helyesbítenem is
kell: pontosabb volna kvázipiaci
viszonyokat emlegetnem, hiszen
nem annyira értékek és teljesítmé-
nyek, mint lobbyk és befolyásbeli
képességek versenyeznek egy-
mással. A zenekarok fölül eltûnt a
védôbúra, amely egyenletesen
nyomott színvonalon ugyan, de biztosítot-
ta a szakmai munka lehetôségeit és a mu-
zsikusok egzisztenciáját. A kilencvenes
évek vadkapitalizmusa érthetôen a zenész
társadalomban is fölkeltette a szakmai
szolidaritás vágyát, ez azonban meglátá-
som szerint – s valószínûleg törvénysze-
rûen – átmeneti érzésnek bizonyult. Hogy
a szimfonikus zenekarok aligha lesznek
többé a béke és a mûvészi alkotómunka
szigetei, azt a többi zenekarhoz képest fe-

lülfinanszírozott Fesztiválzenekar agres-
szív megjelenése jelezte. Erre még lehe-
tett azt mondani: magánzenekarról van
szó, amihez a költségvetési szférának
semmi köze (persze azért rengeteg köze
van); az egyenlôtlen – a teljesítményorien-
táltsághoz nem köthetô – finanszírozási
gyakorlat azonban a közszférában is ha-
mar mindennapos gyakorlattá vált.

Azt a tényt, hogy egy ilyesfajta lobby-
versenynek (vagyis hogy kinek vannak
jobb állami, minisztériumi, önkormány-
zati stb. összeköttetései a pénzszerzéshez)

hosszabb távon a Rádiózenekar csak
vesztese lehet, a rendszer magában kódol-
ja. Végezhet bármilyen kiemelkedô mun-
kát, lóghat a közönség még a csillárokon
is – a Rádiózenekar akkor is a totális fi-
nanszírozási válságban leledzô közmédia
meghosszabbított karja. Vásáry szavaiból
is kitûnik: nem a szakmai, hanem a lobby-
tevékenységében érzékelt kudarcot. Hiá-
ba szerzett százmilliókat, ha azok eltérül-
tek útközben; hasztalan próbálta profi

zenekarvezetôként menedzselni a gondja-
ira bízott együttest, ha a szervezeti kere-
tek nem professzionálisak. A közrádió –
mint megrendelô – nyilvánvalóan nyu-
godtabb, ha a mûvészeti együtteseit a
Bartók Rádió hierarchiájába illeszti be; ez
azonban nem feltétlenül a szimfonikusok
érdekeit szolgálja. Nincs olyan anyagi
helyzetben maga a Magyar Rádió sem,
hogy megengedhetné magának: olyan
presztízs-együtteseket tartson fenn, ame-
lyekhez voltaképpen nem fûzi érdekkö-
zösség. (Ezért vetôdhet fel egyáltalán a

bérfeszültség kérdése: a muzsi-
kust a mûsorkészítô rádiósokhoz
mérik, nem pedig más muzsiku-
sokhoz.)

Vásáry lemondása – ha még-
oly finom közérdekû egzisztenci-
ális zsarolás volt is a célja – meg-
ítélésem szerint értelmetlennek
bizonyult. (Annál is inkább, mert
a koncertmûsort tekintve a Rádió-
zenekart egyelôre továbbra is az
ô neve fémjelzi, s nem a másik
sztár Fischeré vagy a háttérember
Kovácsé.) Fischer óvatossága pe-
dig – hogy a zenekart három lép-
csôben, 2006-ig venné át; noha
errôl hivatalos papír még nem lé-
tezik – azt mutatja: a Rádiózene-
kar helyzetében rövidtávon nem
remél változást. 2005-ben felte-
hetôleg új elnöke lesz a közrádió-
nak, 2006-ban talán új kormánya
az országnak. Nemcsak a kons-
telláció lehet eredendôen más, de
a szereposztás is. Könnyen belát-
ható: két ilyen zaklatott esztendôt
három úr szolgájaként aligha le-
het képes maradéktalanul átvé-
szelni a nagy múltú Rádiózene-
kar. Nincs kétségem afelôl, hogy
rádiós szolgálataikat, koncertjei-
ket magas színvonalon teljesíteni

fogják – bár törvényszerûen lesznek olyan
zenekari tagok, akik a méltóbb fizetség
reményében engednek majd vetélytárs
együttesek csábításának. A többlépcsôs
megoldásnak ez is a hátránya: hogy töb-
ben lemaradozhatnak a lépcsôfordulóban. 

A legégetôbb kérdés azonban az: lesz-e
lelke a zenekarnak? Bekövetkezik-e
olyan reneszánsz, mint Vásáry érkezését
követôen?
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