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Kurtág György kilencvenedik születésnapja ör-
vendetes módon aktivizálta (a külföldin túl) a 
hazai zenei életet is. Leginkább szembetűnő az 
a hangversenysorozat, melynek létrejöttében a 
BMC (személy szerint Gőz László) vállalt orosz-
lánrészt. Példás összmunka jött létre a szerve-
zés megannyi területén – s ebbe kapcsolódott 
bele, két kottakiadvánnyal, az Editio Musica 
Budapest is. A hangversenyek idején a helyszí-
nen gazdag kínálatot biztosítottak a kiadók és 
terjesztők, olvasni- hallgatni- és játszanivaló-
ból egyaránt. S ezek között kapott helyet egy 
megkülönböztetett figyelemre számot tartó ér-
dekesség: Kocsis Zoli hangjegyfüzete.
Miként az ünnepek iránt belső szükségletük van 
az embereknek, úgy a kulturális élet területén 
sem nélkülözhetőek az olyasmik, amiket távol-
ságtartó értetlenkedéssel akár feleslegesnek, 

akár luxusnak lehet(ne) minősíteni. A gyönyör-
ködés, a rácsodálkozás készségének a kialakulá-
sához és fejlődéséhez impulzusok szükségesek! 
Mert a fogékony érdeklődő is fokozatosan jut el 
a jelenségtől a lényeghez, a külsőségek észrevé-
telezésétől az érdemi összefüggésekig. És az 
sem mindegy, hogy milyen élményanyag segíti 
ebben a tájékozódásban. A szerzői kéziratokkal 
való találkozás széles skálán történhet. Haszná-
lati tárgyakon jelennek meg díszítőelemként 
(vászontáskákon, ceruzákon, radírokon stb.) 
vagy kiragadott részletek képeslapként kerülnek 
sokszorosításra. Ilyenkor a fogyasztó megma-
rad a külsőségek szintjén. Messzebbre jut a kot-
taolvasó, aki kiadványok fakszimile-illusztráció-
ját összeveti a nyomtatott verzióval, s még 
további tapasztalatokat szerez, aki teljes műve-
ket követ (vagy épp szólaltat meg) nyomtatott 
verzió mellett hasonmás-kiadásokból is. Ilyen-
kor mind több olyan apróság tűnik fel, amelyek 
bevilágító erejűek lehetnek a mű előadása szem-
pontjából, ám (különböző okokból-meggondo-
lásokból) nem szerepelnek a nyomtatványban. 
Az ilyen „felfedezések” haszna felbecsülhetet-
len: a beavatottság érzetét kelti az érdeklődő-
ben, aki ettől kezdve személyesebben viszonyul 
az adott műhöz – mondhatni, a sajátjának érzi. 
Az EMB eme vállalkozása nem előzmények nél-
kül való. Annak idején Kurtág szólóhangra írott 
remekét, a József Attila-töredékeket úgy jelen-
tették meg, hogy először a „szövegkönyvet” 
adták közre, a költő kézírásával fennmaradt 
részleteket hasonmásként, a többit korabeli 
gép írással, illetve szedéssel, majd következtek a 
megzenésítések, tételenként külön oldalon, a 
zeneszerző látványként is szép, s mindig olvas-
ható kézírásával. Máig emlékszem arra a meg-
rendülésre, amellyel először lapoztam végig a 
kiadványt. Az új kotta bizonyos szempontból 
más műfajt képvisel. Távoli rokona J. S. Bach 
notenbüchleinjeinek, amelyek közül az utókor 
számára az Anna Magdalenának szánt összeál-
lítás a legismertebb. Ebben az esetben korsza-
kos jelentőségű előadóművész számára készült 
a gyűjtemény, mondhatni, személyes haszná-

latra. Az érdeklődő szakmai „nagyközön-
ségnek” pedig mi sem izgalmasabb, mint bepil-
lantást nyerni egy ilyen munkakapcsolatba, 
amely nek dokumentuma voltaképp a legkevésbé 
sem tartozik másokra. Külön köszönet Kocsis 
Zoltánnak, amiért lehetővé tette a hangjegyfü-
zet kiadványként való közzétételét.
A hangjegyfüzet történetét tulajdonosa, Kocsis 
Zoltán ismerteti, a kézirat tartalmával „elszá-
moló” utószó Wilheim András munkája. A kur-
tági életmű (egyúttal a kurtági gondolkodás-
mód) alapos ismerői tényszerű információkon 
túl megfigyelési szempontokat is sugallnak az 
érdeklődőknek; irányítva tekintetüket, de meg-
hagyva számukra a személyes felfedezések le-
hetőségét. 65 darabot tartalmaz a kiadvány, 
némelyiket több változatban (van köztük azóta 
megtagadott verzió is) – és néhány bevilágító 
erejű  szerzői megjegyzés. A kottához hangfel-
vétel is járul: 11 tétel a Játékokból, természete-
sen Kocsis Zoltán előadásában. Az 1982 feb-
ruárjában készült felvétel műsorából 9 szerepel 
a közzétett kéziratban (a nyitószám – Előhang 
egy Bálint-kiállításhoz – több verzióban). A 
hangzó anyag „visszakeresése”, beazonosítása 
során egyszersmind feltérképezhetjük az elága-
zásokat.
A 600 példányban megjelentetett kiadvány ko-
rántsem alternatívája Kurtág zongorakottáinak! 
Többlet-tapasztalást, egyszersmind többlet-él-
ményt kínál azoknak, akik szívesen foglalkoznak 
részletekkel, korántsem csupán a szétszedés-
összerakás egymást kiegészítő tevékenysé géért, 
hanem annak reményében, hogy megsejtenek 
valamit rilke rózsájának „titkából”.
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