
Réfi Zsuzsanna

„Ma már merem azt vezényelni,  
amiben hiszek”

Fischer Ádám a díjnyertes felvételek 
titkáról, s a maszkban is előadható 

darabokról

A bécsiek mellett már a Berlini Filharmonikusok is vele akarnak Haydn-műveket előadni, 
mert olyan impulzusokat kapnak tőle, mint senki mástól. Fischer Ádám úgy véli, az az oka, 

hogy meri vállalni a megszokottól eltérő elképzeléseit, és olyan részletekre is felfigyel a 
művekben, amelyekre kevesen. Ennek köszönhető az is, hogy egyre több lemeze díjnyertes, 
az utóbbi évben három felvételét: a Mahler-sorozat két albumát és a Beethoven-összkiadást 

is a legjobbnak értékelték. A karmester egy Elba-parti házban tölti a vészhelyzet hónapjait, 
naponta podcastokkal jelentkezik, s a rádióadásokban a zenén kívül  kultúrpolitikáról is 

beszél. Emellett azokat a kompozíciókat válogatja, amelyeket akár maszkban is előadhat egy 
zenekar, és Haydn utolsó, Orfeusz és Euridiké című operájához készít befejezést.  
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29GRAMOFON

Ezekben a hetekben már Budapesten, a Wagner-napokon 

kellene dolgoznia… 

Ehelyett pedig az Elba partján, egy hétvégi házban ülök, 

naponta egy-egy negyedórás podcastban – ami a düssel-

dorfi Tonhalle oldalán hallható – mesélek különféle 

témákról, a zene mellett kultúrpolitikáról, például arról is, 

hogy mennyire szólhat bele a politika a művészetbe. 

Az utolsó hangversenyem március 1-jén volt, amikor 

Mahler VI. szimfóniáját vezényeltem. Aztán elmaradt egy 

Tannhäuser-bemutatóm a milánói Scalában, egy Ring- és 

egy Fidelio-felújítás Bécsben, több koncertem, most pedig 

a Budapesti Wagner-napok estek áldozatul a vírusnak. 

A vészhelyzetnek, úgy vélem, a klasszikus zene, az opera-

házak a nagy vesztesei. Bayreuth például lemondta az idei 

Ünnepi Játékokat, és ennek köszönhetően megváltozik 

a 2021-es programja is. Mi szintén ezt az utat követjük 

Budapesten, hiszen, mivel ebben az esztendőben nem 

játszunk, más lesz a következő évi sorozatunk is. Már egyet-

len tervezett mű kimaradása is egy-két évre befolyásolja 

a repertoárt. Arról nem is beszélve, hogy az idei hónapok 

tapasztalataival gazdagodva jövőre biztosan másképp 

hangzik fel a tetralógia. A Ring talán legnagyobb erénye 

az, hogy az élet nagyon sok helyzetét, még a mai minden-

napok szituációit is fel lehet benne ismerni. Hiszen ahogy 

Erda énekli: „Minden, ami van, az elmúlik.” Biztos, hogy 

A nibelung gyűrűjének más hangsúlyai lesznek majd jövőre. 

Az egyik legrangosabb díjat, az ICMA kitüntetését nyerte el 

idén a Dán Kamarazenekarral készített Beethoven-szimfó-

niasorozata, azonban a sevillai díjátadó gálaest is elmaradt. 

Nem ez az egyetlen elismerése az utóbbi esztendőből, 

hiszen a düsseldorfi együttessel készített Mahler I. szimfó-

niájáért átvehette a BBC Music Magazine Award díját, s a 

szintén velük felvett Mahler III.-ért pedig az OPUS Klassik 

kitüntetést. Mi a titka ezeknek az elismeréseknek? Mitől 

lettek ennyire különlegesek a felvételei? 

Mert ma már merem azt a Mahlert vagy Beethovent 

vezényelni, amiben hiszek, amelyről azt gondolom, hogy 

szép. S be kell valljam, hogy a Beethovenre büszkébb 

vagyok, mert talán ezeket a szimfóniákat vették fel a leg-

többször. Meg vagyok róla győződve, hogy sokan egymást 

utánozzák, s egy bizonyos megvalósítási kényszernek 

köszönhetően nagyon rossz utakat követnek. Arra figyel-

nek, hogy milyen minőségű az oboahang, mennyire van 

együtt például a basszus a harsonákkal. Csak a technikai 

dolgokra ügyelnek, és nem a zene lényegére. Így eltűnnek 

a rubatók…  Azt szoktam mondani a zenészeknek, hogy 

figyeljenek meg egy zongoristát, ő sosem muzsikál olyan 

mechanikusan, mint amilyen gépiessé a zenekari játék 

tud válni. Ha meghallgatja valaki Mahler zongorajátékát, 

észreveheti, hogy sokkal több tempóbeli szabadságot 

enged meg magának. Nincs benne az a zenekari  

tempókényszer, ami az együttesek között elterjedt. Meg 

vagyok győződve arról, hogy a zenekari műveket is olyan 

szabadsággal kell előadni, akár egy zongoradarabot. 

A karmesterek ettől azonban ódzkodnak. A Beethoven- 

szimfóniákat megpróbáltam teljesen friss füllel figyelni, 

nem hallgattam meg mások felvételeit sem, hogy azok ne 

befolyásoljanak. S a kompozíciókban észrevettem néhány 

olyan részletet, amelyre azt gondolom, más nem figyelt fel. 

Ilyenek például az Eroica első tételének átvezető szakaszá-

ban azok az apró részek, amelyek olyanok, mint a suttogás. 

Mint amikor az emberek hallják egymás mormolását, 

tudják, hogy mindenki ugyanarra gondol, és ahogy mindez 

fokozódik, bekövetkezik az óriási robbanás… Így dolgoztam 

a darabokkal, és nem érdekeltek és érdekelnek azok 

a beckmesserek, akik azzal foglalkoznak, hogy az nem 

pianissimo, hanem piano, nem fortissimo, hanem forte. 

Ha ezekkel törődünk, akkor a zene lényege vész el. 

Minek köszönhető, hogy az utóbbi időben ilyen kevéssé 

foglalkozik mások véleményével? 

Ahogy telnek az évek, egyre inkább merem a saját elképze-

léseimet követni, főleg azokkal az együttesekkel, akik csak 

velem dolgoznak egy-egy szerző művein. Ilyen a Dán 

Kamarazenekar, a közös Mozart-felvételünkkel is nyertünk 

már díjat. Van a repertoárnak olyan része, amit csak velem 

játszanak, és így sokkal személyesebbé tudjuk ezeket a 

műveket alakítani. Évek óta dolgozunk ezen. S a munkánk 

során, ha az oboistának akad egy ötlete, akkor azt beépítjük 

az előadásba. Elsőre sosem azt mondom egy muzsikusnak, 

hogy lassabban vagy gyorsabban játsszon, hanem arra 

kérem, hogy fejezzen ki fájdalmat. S ha lassítással tudja 

megtenni, akkor lassabban játszunk. Ezekkel az együttesek-

kel saját zenei nyelvet teremtünk. Nekik nem kell reagálniuk 

más dirigens elképzeléseire, így sokkal individuálisabban 

tudom irányítani a műveket. Ezért is örültem most, amikor 

az ICMA-díj indoklásakor elhangzott a zsűri azon vélekedé-

se, hogy ezek a felvételek bizonyítják számukra: nem az 

egyes zenész iskolázottsága a lényeg, a karmester felelős 

azért, hogy kellően érdekes legyen az adott felvétel. Büszke 

vagyok arra is, hogy a Berlini Filharmonikusok szintén 

rájöttek erre. Mióta először vezényeltem őket, azóta 

rendszeresen visszahívnak. Mert velem egészen máskép-

pen adják elő a bécsi klasszikusokat, Mozartot, Haydnt. 

Azt mondják, tőlem kapják meg azt az impulzust, azokat az 

ötleteket, amelyektől ők jobban tudnak játszani. 

Ráadásul legutóbb, amikor a Berliniekkel muzsikált, 

nemcsak karmesterként, hanem zongoristaként is bemu-

tatkozott. 

Igen, egy Mozart-hangversenyáriát, a KV505-öst játszottam 

az együttes kíséretével,  ez elég nagy szemtelenség volt 

a részemről, bár annyira tudok zongorázni, mint sok 

zongorista vezényelni… Arról nem is beszélve, hogy mivel 

ezt a hangversenyt online is közvetítették, nagy izgalommal 

ültem a hangszerhez, hiszen sokan láttak-hallottak játszani. 

Fontosnak tartottam azonban ezt a fajta, közvetlenebb 

együttműködést a zenekarral. Nagyon élveztem, és jövőre 

ismét muzsikálok a Berliniekkel, Haydn-darabokra hívtak.  
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Nemcsak a Berliniek, hanem még a Bécsiek is ragaszkod-

nak Önhöz a Haydn-daraboknál. 

A Wiener Philharmoniker több tagja mondta nekem, hogy 

Haydnt játszva tőlem sokkal többet kapnak, mint mástól. 

Azt érzem, most hozza meg a gyümölcsét, hogy mindig azt 

gondoltam - már negyven évvel ezelőtt is –, a karmester 

feladata az, hogy úgy vezesse a muzsikusokat, hogy 

azt higgyék, azt játszanak, amit akarnak, közben azonban a 

dirigens elképzeléseit valósítják meg. Ha ebben a tudatban 

muzsikálnak, akkor ugyanis sokkal nagyobb meggyőződés-

sel játszanak. Az előadásaim kapcsán pedig az a helyzet, 

hogy a kritikák sok évtizede változatlanok. Negyven éve 

azt írták, nagyon jól ismerik a darabot, de így még nem 

hallották, és ez szörnyű, most pedig arról szólnak a bírála-

tok, hogy így még nem hallották, és ez fantasztikus! 

A személyes zenélés, az egyedi nézőpont a fontos, ebben 

hiszek. S úgy vélem, mindez Mozartnál, Haydnnál még 

lényegesebb, mint Mahlernél. Ez utóbbi szerző ugyanis 

megpróbál mindent előírni az előadónak, hogy mit és 

hogyan csináljon, ha azonban a játékba az interpretátor 

nem adja bele a saját személyiségét, akkor az érdektelen 

marad. Nem szabad kötelességszerűen muzsikálni, az 

a zenében tönkretesz mindent. 

Ahogy egy korábbi interjúban emlegette: „egy helyes hang 

unalmasan játszva, az a halálos vétek!”

A legnagyobb bűn az unalom. A legfontosabb persze 

mindig a zeneszerző akarata, de arra is módot kell találni, 

hogy mégis változatosan, egyedien, ne unalmasan játsszuk 

a műveket. Mert egyébként hiába csinál az ember mindent 

jól, akkor sem lesz az előadásnak értelme. Arra, hogy 

hogyan lehet megfelelően ösztönözni a zenekarokat, az 

életem során nagyon sok megoldást kipróbáltam, és mára 

kikristályosodott, mi az, ami jobban hat. Tudom, hogyha 

például olyan a zene, mint a szénsavas ásványvíz, szurkál, 

akkor ezt a hatást dobott vonóval érjem el vagy pedig 

a fafúvósok által kiköpött hangokkal. 

A kísérletezést a Wiener Philharmoniker, aki egyébként 

a bécsi klasszika kiváló ismerője, elfogadja öntől?

Igen, de persze ehhez el kell érni egy bizonyos életkort… 

Tavaly, amikor a Bécsi Filharmonikusokkal amerikai turnén 

voltam, rábeszéltem őket, hogy Bartók és Haydn mellett 

rá adásszámként adjuk elő Mozart 12 éves korában írt 

szerzeményét. Tetszett nekik az ötlet, és a közönség is 

lelkesen fogadta az ismeretlen darabot. Számomra most ez 

a korszak az egyik legfontosabb. Sajnos a szimfonikus 
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32 GRAMOFON

zenekarok felépítése miatt Mozart és Haydn művei az utóbbi 

évtizedekben háttérbe szorultak. Nem szívesen játsszák, 

nem azért, mert a zene nem lenne szép, hanem mert 

ezekben a kompozíciókban nem jut minden muzsikusnak 

feladat. Máig meghatározó élményem, amikor a mannheimi 

zenekarban a hárfás sírva jött oda hozzám azzal, hogy 

Mozart nem jó zene. Kiderült, az a baja, hogy a darabjaiban 

nincs számára játszanivaló… Engem pedig ehhez a két 

zeneszerzőhöz különleges kapcsolat fűz, hiszen Haydn- 

darab hangzott fel a legelső hangversenyen, amelyet öt 

esztendősen meghallgattam, Mozart Varázsfuvolájában 

pedig 12 évesen én lehettem a Harmadik fiú, a budapesti 

Operaházban. Azóta nem tudok tőlük szabadulni.

Azért a repertoárján akad rengeteg más szerző is. S a 

Mahler-sorozatából két szimfónia szintén lemezdíjas lett. 

Azoknak az elismeréseknek azért örülök, mert mostanában 

rengetegen, köztük neves zenekarok játszanak rendszere-

sen Mahlert. A díjnyertes albumok titka talán az, hogy 

sikerült a düsseldorfiakat is a saját elképzelésemre formálni. 

A márciusi koncerttel befejeztük az összes Mahler-szimfó-

niát, és nemsokára a IX. felvétele is megjelenik. Sok lemezt 

készítettem az elmúlt évben, szép visszhangja van annak az 

albumnak is, amelyet tavaly a Bécsi Filharmonikusokkal és 

Jonas Kaufmannal vettünk fel bécsi dalokból. Egyébként 

pedig azt, hogy hogyan játszom a másik állandó, dán 

együttesemmel Beethovent, reményeim szerint ősszel 

a budapesti közönség is meghallgathatja, hiszen a Müpában 

előadjuk két nap alatt az összes Beethoven-szimfóniát. 

Nagyon készülök rá, arra azonban nem vállalok garanciát, 

hogy ugyanolyan lesz, mint a CD-felvétel. Azóta már 

másképp akarjuk csinálni.

Ahogy korábban már többször nyilatkozott róla, ötévente 

változnak az elképzelései egy-egy darabról. Mi az, amit 

most másképpen gondol? 

Nincs kőbe vésve minden részlet. Például az, hogy a 

IV. szimfóniában milyen a pihegés… Van egy rész, amelyről 

úgy gondolom, olyan, mint amikor a gróf piheg a grófnőért. 

Ezt a „pihegéses” hasonlatot egyébként Carlos Kleibertől 

tanultam, az egyik próbáján. Ő kért a brácsáktól – egy 

másik helyen – egy ilyen „grófnős pihegést”. Ez segített 

nekem szavakban kifejezni egy olyan zenei hatást, amit 

pontosan éreztem, de nem tudtam beszédre lefordítani. 

Ha most ezt az asszociációt elmondom a zenészeknek, 

azzal felkeltem a fantáziájukat, s ha hisznek abban, amit 

játszanak, akkor sokkal inkább hangzik fel az, amit magam-

ban elképzeltem. Talán az ilyen ötleteim miatt is szeretnek 

velem muzsikálni az együttesek. Engem ugyanis mindenhol 

a zenekar akar. Van persze olyan dirigens is, akit inkább a 

közönség.

Azért e téren sem lehet panasza, hiszen az ön hang-

versenyeire szintén megtelnek a széksorok a világ minden 

pontján…  

Többször mondogatták már nekem a menedzserek, adjak 

több interjút, tegyek fel magamról rendszeresen magán-

jellegű információkat az internetre. Én azonban szeretnék 

normális maradni. Időnként azt is kérdezgetik, hogy 

a népszerűség érdekében szívesen vezényelnék-e ifjúsági 

zenekarokat. De az a baj, hogy mostanra – hozzám képest 

– már mindegyik társulat azzá vált. A Bécsi Filharmonikusok 

tagjai közül is egyre többen és többen néznek rám ifjonti 

lelkesedéssel, csillogó szemmel, és én szomorúan állapí-

tom meg, hogy az egykori évfolyamtársaim közül már senki 

sem ül a zenekarban. 

Herbert von Karajan úgy tartotta, negyven alatt nincs 

karmester…  

Annyi, vezényléssel töltött éven már régen túl vagyok. 

De még ennyi évtized után is akadnak jócskán darabok, 

amelyeket nem dirigáltam. Tavaly Londonban, a Promson 

vezényeltem például először a Skót szimfóniát, de nagyon 

élveztem, és fogom is még dirigálni. Érdekes módon 

sosem vezényeltem még a Salomét, pedig szerettem 

volna, de valahogy mindig másként hozta az élet. Ma már 

egyébként azoknak a zenekaroknak az igénye szerint 

alakítom a repertoáromat, akikkel rendszeres kapcsolatban 

állok. A düsseldorfiak például márciusban kértek fel újabb 

öt évre zeneigazgatónak. Szeretném velük előadni  

Haydn utolsó, A filozófus lelke, avagy Orfeusz és Euridiké 

című, befejezetlen operáját, amelyet a Theater an der Wien 

is meghívott néhány előadásra. Most a karantén alatt  

arra jutottam, ki kellene egészítenem a darabot Haydn  

más műveiből vett részletekkel, jelenleg is ezen dolgozom. 

A zeneszerző egyébként Eszterházán is rendszeresen 

kiszedett más szerzők operáiból áriákat, és ezeket a 

sajátjaival helyettesítette. Ilyen volt az akkori stílus. 

Most ezen a Haydn-befejezésen dolgozom. No meg azon 

gondolkodom, hogy hogyan fogjuk ezt az időszakot, 

a korlátozások hónapjait átvészelni a szimfonikus zene-

karokkal, akiknek talán a legnehezebb. Készítettem már 

egy „vészműsor”- össze állítást, amibe olyan darabokat 

válogattam, amelyeket akár maszkban is előadhatnak az 

együttesek. Ilyen például Bartók Zene húros hangszerekre, 

ütőkre és cselesztára című darabja, hisz nincsenek benne 

fúvósok... De persze ez csak tréfa, hiszen ilyen művekre 

nem lehet hosszú időn át berendezkedni. Várom már, hogy 

ismét élőben hangozzanak fel a darabok.

Azt viszont nem, hogy a koncert végén meg kelljen 

hajolnia… 

A közönség reakciójának, a sikernek örülök, az előadás 

befejeztével azonban  viselkednem kell, és abban már nem 

érzem jól magam. Megtanultam persze, hogyan köszönjem 

meg a publikum elismerését, de az nem fakad belőlem úgy, 

mint a vezénylés. Dirigálás közben vagyok természetes, a 

zene a valódi közegem.
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