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„Egyre konzervatívabbá válok”
Hamar Zsolt  

a Nemzeti Filharmonikusokról
Hamar Zsoltnak régi terve vált valóra 2017 decemberében, amikor ifjú 

muzsikusok első alkalommal vehettek részt a Nemzeti Filharmonikusok 
zenekari akadémiáján. A szólampróbák mellett kóruséneklés és táncház is 
segített abban, hogy hitelesebben tolmácsolják Kodály kompozícióit, s az 

egyhetes munka során képet kaptak arról is, miként kell játszani egy olyan 
együttesben, mint az NFZ. Hamar Zsolt már a kurzus nyári folytatását 
tervezi. A karmesterrel a vezénylésről vallott nézeteiről, zeneigazgatói 
pozíciójáról, a társulattal töltött eddigi időről, következő szezonjukról 

beszélgettünk, valamint arról is: hiányzik-e neki az opera, és miben lett 
más az elmúlt években.
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Hosszú ideje foglalkoztatja a zenekari muzsikusok képzése, 

többféle tervet is kidolgozott e témakörben. Mi volt ennek 

az oka? 

A világ egyre gyorsabban változik, így a mai kor elvárásai is 

mások egy zenekari zenésszel szemben, mint akár húsz 

évvel ezelőtt. Minderre az oktatásnak is reagálnia kell, de 

csupán bizonyos határokon belül képes, hiszen az elsődle-

ges cél az, hogy muzsikálni tanuljanak meg a növendékek, 

s utána következhet a zenekari játék. Bár mind a hat hazai 

zenei felsőoktatási intézményben történt e téren előrelépés, 

úgy vélem, hogy mi, a Nemzeti Filharmonikusok olyan 

koordináta- és elvárás-rendszert adhatunk a fiataloknak 

az együttes muzsikálásról, s mindarról, amire például egy 

próbajáték során szükség van, aminek a későbbiekben nagy 

hasznát vehetik. Már tervezem a folytatást, a következő 

zenekari akadémia júniusban lesz. Szándékosan kis lépések-

kel haladunk, hogy idejében kiderüljenek az esetleges hibák, 

gyenge pontok. Ez a decemberi hét tökéletes volt arra, amit 

elképzeltem: az ország minden pontjáról érkeztek ifjú 

muzsikusok, akiknek a zárókoncerten való játékán már 

hallatszott az előző néhány nap hatása. Jó volt látni, 

mennyire lelkesek, elhivatottak, s mekkora a tudásvágyuk. 

A Bécsi Filharmonikusoknál rendszeresen beültetik az 

előadásokra a fiatalokat… 

Még inkább jellemző ez a berlinieknél. Mintaadónak tartom 

az ottani Herbert von Karajan Akadémiát; a végső célunk 

ugyanis az, hogy szülessen nálunk is egy önálló, nem 

akkreditált intézmény. Erős előképet jelentett az amerikai 

New World Symphonynál folyó hasonló oktatás is, amelyet 

Michael Tilson Thomas karmester neve fémjelez. Fantasz-

tikus, rendkívül komplex képzésben vehetnek részt a hallga-

tóik, amelynek jócskán akadnak olyan elemei is, amelyek 

hozzátartoznak a 21. századi zenész-ideálhoz. Olyan fejlett 

technikát használnak, mint például az Internet2. Persze az 

elképzelésekhez képest a mostani, első kurzusunkon 

magam is szembesültem olyan hiányosságokkal, mint 

például az, hogy a fiatal muzsikusok nem tudnak interjút 

adni. A következő alkalommal már ilyen órákra is sort 

kerítünk, ahogy arra is, hogy megtanulják, hogyan készítse-

nek önéletrajzot, motivációs levelet. Azért a mostani 

eredményekre is büszke vagyok, hiszen a hallgatók komoly 

elméleti képzésben részesültek, s kiscsoportos, egyéni 

foglalkozásokat tartottunk számukra. A fiatalok eleinte 

szkeptikusok voltak, de attól, hogy egyszer az énekkarunkkal 

elénekelték a Budavári Te Deumot, aztán részt vettek egy 

táncházban, amelynek Pál István Szalonna volt a prímása, 

valóban  jobban játszották Kodály kompozícióit. S már 

egyetlen hét alatt is rengeteget tanulhatnak a Nemzeti 

Filharmonikusok stílusáról. Bár még egy láb hiányzik a 

történetből: akkor válik majd mindez teljessé, ha nemcsak 

a muzsikusokkal, hanem karmesterekkel is foglalkozhatok. 

Szívesen átadja másoknak a dirigálásról eddig szerzett 

tudását?   

Igen, igazán nagy örömmel! A mostani karmesterverseny 

két döntőse is növendékem. Dobszay Péter évek óta jár 

hozzám, a japán dirigenssel, Haragucsi Szodzsival pedig két 

esztendővel ezelőtt Szombathelyen, a Bartók Szemináriu-

mon találkoztam, amikor az ottani karmesterkurzust 

vezettem, és azóta vele is rendszeresen foglalkozom. 

Mellettük két amerikai hallgatóm is van: egyikük az óráinkért 

utazik Európába. Ahogy idősödöm, egyre konzervatívabbá 

válok – már ami a dirigálást illeti. Egyre erősebb a meggyő-

ződésem, hogy a karmesterség egy szakma, amit érdemes 

megtanulni. S egyre több düh van bennem, amikor azt 

látom, hogy olyanok is pálcát ragadnak, akik nem tanulták 

meg ezt a hivatást. Ha ugyanis valaki veszi a bátorságot, 

hogy odaálljon ötven-hetven magasan képzett zenész elé, 

akkor nem szabad ezt a néhány évnyi tanulást megspórolni. 

Úgy gondolom, hogy a karmesterség nagymértékben 

pszichológia. Persze kell hozzá érzék, de az alapjait meg 

lehet és meg is kell tanulni. Azonban kevés helyen foglalkoz-

nak ezzel az oktatással. Amikor a Bartók Szemináriumon 

tanítottam, a koncepcióm fontos része volt, hogy kétirányú 

kommunikációt folytassak. Lényeges, hogy mindazt, amit 

mondok, hogyan értelmezi a zenekar. Hogyan fordítják le 

a muzsikusok maguknak a tőlem érkező akciókat, reakció-

kat. Világossá tudom-e tenni, hogy mit szeretnék, képes 

vagyok-e a megfelelő megfogalmazásra, hogy azt a hatást 

érjem el, amit akarok. A vezénylés kommunikáció, amit ha 

tanítani kívánok, akkor nemcsak a közlésről kell beszéljek, 

hanem a befogadásról is. Elengedhetetlen kérdés az is, amit 

minden karmesternek fel kell tennie, ha elővesz egy 

darabot, mi a mondandója vele. Miért van bátorsága 

hozzányúlni? Mit tud hozzátenni?

Az ötvenedszer előadott kompozícióval is van még újabb 

közlendője? 

Igen, mert csak akkor vállalom. Korábban, fiatal dirigensként 

persze fontos volt a mennyiség, de ma már ez nincs így. 

Grafomán vagyok, mindig úgy tanulok, hogy kipreparálom 

a gondolataimmal a kottát, de most már minden alkalom-

mal érintetlen partitúrát veszek elő, hogy mindent újra 

kelljen gondolnom. Ha ugyanis nem talál az ember olyan 

gondolatot, ami új, ami érdekelheti a publikumot, akkor 

nincs értelme csinálni. Ha pedig valaki dirigensként már 

egyetlen darabban sem talál, akkor abba kell hagyni. 

Szombathelyen elégedetten állapíthattam meg, hogy 

a stratégiám célt ért: mindkét fél  – az ifjú dirigensek és 

a zenekar  – értette, mit szeretnék. Idén nyáron folytatom. 

Visszatérve a budapesti, első zeneari akadémiára: hogyan 

fogadták az NFZ tagjai a fiatalokat? 

Örültek nekik, hiszen a többségük rendszeresen foglalkozik 

ifjú zenészekkel, tanít. Most azonban hamar rádöbbentek, 

hogy ez másfajta oktatás. Meg kell fogalmazni különböző 

alapvetéseket, ezen el kell gondolkodni, s így persze a 

magunk számára is egyértelművé válik, hogy mitől NFZ 

az NFZ. 



És mitől? 

Számos olyan stílusjegy említhető, ami ezt az együttest 

jellemzi, de e téren még nagy terveim, óriási reményeim, 

s hatalmas hitem van. Erről beszélgessünk majd egy-két év 

múlva; akkor azt hiszem, már hallható lesz mindenki 

számára. Követjük a Kocsis Zoltán által kijelölt utat, de úgy 

vélem, az általam elképzelt hangzásideálban a zenekar két 

korábbi, meghatározó személyének, Ferencsik Jánosnak és 

Kobayashi Kenicsirónak a hatása is hallható kell legyen. 

Lassan egy esztendeje, hogy bejelentették, ön lesz a Nem-

zeti Filharmonikusok zeneigazgatója. Mire jutott ez idő 

alatt?  Nyilatkozta többször, hogy ennek az együttesnek 

a vezetése olyan, akár feljutni a Himalája legmagasabb csú-

csára. Mennyire fúj ott a szél? 

Olyan helyen lehetek, ahol nagyon jó a levegő… Hatalmas 

élmény egy ilyen remek társulattal együtt élni, dolgozni. 

Kiváló kollégákat ismertem meg, s bár sokukkal már koráb-

ban is dolgoztam, most  tapasztalhattam meg az igazi 

énjüket. Temérdek impulzust kapok tőlük, amit én magam is 

igyekszem viszonozni. Elkezdtük a közös munkát, és – 

ahogy azt a kezdet kezdetén ígértem –, mindazokra az 

értékekre, eredményekre építünk, amelyeket ez az együttes 

az elmúlt húsz esztendőben elért. Néhány év múlva jelentős 

jubileumhoz érünk, hiszen az együttes centenáriumot 

ünnepelhet, a századik születésnapját. Három jelentős 

korszakot lehet a társulat történetében megkülönböztetni, 

amit Ferencsik János, Kobayashi Kenicsiró és Kocsis Zoltán 

fémjelez. Nem volna a részemről okos döntés, ha ebből 

egyet vagy kettőt kiemelnék, s a többit elnyomnám. Azt tar-

tom jónak, ha ezt a hármat valamilyen szintézisbe hozom. 

Már csak azért is, mert ez a háromféle hang együtt jellemző 

a zenekarra. Arról nem is beszélve, hogy eközben azt is 

szeretném megvalósítani, megmutatni, ami én vagyok. 

Úgy vélem, ha élne még Zoli, akkor támogatná ezeket 

a törekvéseimet. 

Korábban, sok évvel ezelőtt már dolgozott a Nemzeti 

Filharmonikusokkal. Mennyiben más az a karmester, akit 

most visszakapott a zenekar? 

Erről őket kellene megkérdezni, de úgy vélem, eléggé eltér 

attól, akit korábban ismertek. Nagy utat jártam be az elmúlt 

évek során, sok tapasztalatot szereztem Zürichben és 

Wiesbadenben is. Nem trükkökre vagy karmesteri technikák-

ra gondolok,  hanem arra, hogy ezek a stációk engem 

magamat formáltak, alakítottak.

Többéves tervvel érkezett a társulathoz. Miután elkezdte a 

munkát, ezt mennyiben kellett újraterveznie, módosítania? 

Számos szempontból a helyzet sokkal jobb, mint gondol-

tam. Két fantasztikus együttesünk van, s mind a zenekarban, 

mind a kórusban komoly lehetőség rejlik. Egyetlen terület, 

ahol jelentős fejlődésre van szükség, az a kottatár. Igaz, 

hogy most is jól működik, de a 21. század kihívásainak nem 

tud megfelelni. Sok apróbb korrekcióra van szükség, de az 

a mesterterv, amivel érkeztem, még áll a lábán, s annak 

alapján haladunk. 

A mostani szezont mennyire érzi a sajátjának? S mennyiben 

alakul, változik a repertoár? 

Az idei évadnak sok örökölt eleme volt, de ettől függetlenül 

vállalom. A jövő szezonban megtartjuk ezt a klasszikus- 

romantikus vonalat, kiszolgálva a hallgatóságot, hiszen nekik 

játszunk, értük vagyunk. Örömmel mondhatom, már most 

nőtt a publikumunk, még ha nem is olyan arányban, ahogy 

én szeretném. Lesznek persze új elemek is: szeretnék 

elindítani egy Haydn-ciklust, valamint egy Beethoven-soro-

zatot, amit a repertoár alapkövének tartok. Jól sikerültek a 

templomi koncertjeink – olyannyira, hogy saját sorozatot 

kapnak ezek a fellépések. Nagyobb szerephez jut az 

énekkar, önálló bérlettel jelentkeznek, s a közös hangverse-

nyeink száma is nő. Emellett izgalmas kortárszenei sorozatot 

is indítunk, erről azonban nem akarok többet mondani, mert 

ellopják a versenytársak… 

Lesz opera is? Nem hiányoznak ezek a darabok? Hiszen oly 

sok éven keresztül dirigált rendszeresen dalszínházban... 

Az opera csapatjáték. Szeretnék vezényelni operát is, 

azonban Zürichben és Németországban egyaránt meg-

tanultam: csak akkor érdemes csinálni, ha minden eleme 

magas szintű. Mert igaz, hogy az első helyen a zene áll, de 

ugyanilyen fontos a látvány, az énekesek, a rendezés. 

Vágyom arra – az egyik legjobb operaház állandó karmes-

tereként, s egy nívós német dalszínház zeneigazgatójaként 

töltött esztendők után, – hogy megmutassam a hazai 

közönségnek is, mit gondolok a műfajról. Viszont ha 

a karmesteren kívül  az összes többi elem hiányzik, akkor 

nem lehetek olyan önző, hogy mégis meg akarjam  

valósí tani. Ha itt lesz az ideje, s meglesznek a feltételek, 

még rendezni is lenne kedvem operát. Konkrét terveim, 

szüzséim vannak.

Arról is nyilatkozott korábban, hogy a hangzás szépségén 

szintén akar a Nemzeti Filharmonikusokkal dolgozni. Azon, 

hogy több érzelem jelenjen meg az előadásban. 

Zoli zsenialitása abban állt, hogy kristálytisztán látta, s képes 

volt láttatni is a zene szerkezetét. Az ő interpretációjában 

olyannak tűnt, akár egy gyönyörű gyémántrács.  

Ezt az egyedülálló képességet a zenekar is birtokolja, nem 

szeretném elherdálni, elrontani. Azonban jó volna gazdagí-

tani. Talán a céljaimat érthetővé teszi egy hasonlat: Győrbe 

akár ötven perc alatt is eljuthatunk autóval, nyílegyenesen 

haladva. De mehetünk úgy is, hogy megnézzük Esztergo-

mot, iszunk egy kávét a Tatai-tó partján, s bár hosszabb lesz 

így az út, sok olyan élményt kapunk, amelyben az autó-

pályán nem lett volna részünk. Az együttesnek képesnek kell 

lennie arra, hogy villámgyorsan teljesítsen valamit, de arra is, 

hogy élményt adó, emlékezetes módon jusson el a célig. 

Az a dolgom, hogy ennek a kettőnek kikeverjem a megfe-

lelő arányát.
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Reitze Smits és a 
Budapest Saxophone Quartet

2018. május 2.

Binder Károly-Káel Norbert:
 Liszt-reflexiók

2018. június 5.

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online a www.mupa.hu 
oldalon. További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 331

A Müpa támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Stratégiai médiapartnerünk:

Élmény!  
Minden tekintetben.

mupa.hu


