
„Ami talán egy évszázadban egyszer-kétszer ha 
akad, az Kocsis Zoltán muzsikusi nagysága. Ritka 
kincsünk van, vigyázzunk rá!” – írta 1970 tavaszán 
az akkor alig 18 éves fiatalemberről Kroó György, a 
korszak mértékadó zenekritikusa. Tündöklő zon-
goraművészi pálya első jelentős mérföldköve volt ez 
a pillanat: Kadosa Pál és Rados Ferenc – ha nem is 
csodagyerekként, de mindenképp rendkívüli te-
hetségként feltűnt – növendéke megnyerte a Ma-
gyar Rádió (akkor még) igen rangos Beethoven-ver-
senyét. Ezzel országszerte ismertté vált a neve, sőt 
nemzetközi karrierje is elindult. Most, korai halá-
lának tragikus pillanatában teljesen fölösleges len-
ne felsorolni, hány országban aratott kiemelkedő 
sikereket, milyen sztárzenekarokkal és -karmeste-
rekkel játszott együtt. A sok-sok emlékezetes kon-
cert és fesztiválszereplés mellett nagyon fontos vi-
szont – és ez némi vigaszt nyújt –, hogy Kocsis 
zongoraművészi pályájának legsikeresebb periódu-
sa (a nyolcvanas-kilencvenes évek) egybeesett a 
CD-kiadás virágkorával, így játéka hangfelvételen 
is viszonylag jól dokumentált. A Hungaroton és a 
belőle kiszakadt Quintana, a Denon és a Columbia 
japán leányvállalata mellett hosszú időn át a hol-
land Philips Classics exkluzív művésze volt, s ez le-
hetővé tette számára, hogy nemcsak tudásban, de 
megbecsültségben is generációjának legnagyobbjai 
közé emelkedjék.
Kocsis Zoltánt gyakran emlegetik Bartók szellemi 
örököseként, s ebben van is igazság. Ha azonban 
pusztán zongoraművészi pályáját vizsgáljuk, akkor 
néhány más nevet is meg kell említenünk. Korláto-
kat nem ismerő, ösztönös tehetsége (sőt mondjuk 
ki: zsenialitása), briliáns technikája Dohnányi 
Ernőéhez hasonlítható. A kamarazene iránti külö-
nös affinitása, partnereire való érzékeny odafigye-
lése Weiner Leó műhelyéig vezethető vissza – bár 
ők személyesen már nem ismerhették egymást. 
Mesterei közül pedig Rados mellett Kurtág Györ-
gyöt és Simon Albertet kell megemlítenünk – mint 
olyan univerzális muzsikusokat, akikre az egyéb-
ként igencsak öntörvényű Kocsis mindenkor szíve-
sen hallgatott. És fontos az a két kolléga, nemze-
déktárs is, akikkel egyszerre bukkant elő az 
ismeretlenségből: Ránki Dezső és Schiff András. 
Kezdetben persze versenytársak voltak, de aztán 
mindenki szépen megtalálta a saját útját, a publi-
kum legnagyobb örömére. Biztos vagyok benne, 
hogy most Ránki és Schiff is mélyen gyászolja.
Kocsis pályájának másik, meghatározó jelentőségű 
területe a zenekarépítés, zenekarvezetés, szimfo-
nikus repertoárfejlesztés. Alig harmincévesen, 
Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Feszti-
válzenekart, amely teljesen újszerű, friss, nyugatias 
szemléletével alaposan felkavarta a késő Kádár-kori 
magyar zeneélet állóvizét. A kezdetben alkalmi tár-

Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-
díjas zongoraművész, karmester, zeneszerző, a 
Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója hosz-
szas, méltósággal viselt betegség után, 64 éves ko-
rában elhunyt. Búcsúztatására november 19-én 
került sor a Liszt Ferenc Zeneakadémia Aulájában, 
ahol tisztelői is leróhatták kegyeletüket egy szál fe-
hér rózsával vagy kardvirággal. Beszédet mondott 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke; 
Kurtág György zeneszerző, dr. Vigh Andrea, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora; Mocsári 
Károly zongoraművész, Perényi Miklós csellómű-
vész, valamint Kovács Géza, a Nemzeti Filharmo-
nikusok főigazgatója. A Gramofon az alábbiakban 
Retkes Attila főszerkesztő nekrológjával, valamint 
Réfi Zsuzsanna – néhány héttel Kocsis halála előtt 
készült, eddig publikálatlan – interjú-töredékével 
búcsúzik a korszakos jelentőségű művésztől.

In memoriam 
    Kocsis Zoltán
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sulatként működő Fesztiválzenekar intézményesülése 
(1992) után nyilvánvalóvá vált, hogy két dudás nem fér meg 
egy csárdában: a BFZ valójában Fischer Iván zenekara. 
Kocsisnak így keserű szájízzel kellett távoznia, de aztán tál-
cán kínálkozott a lehetőség: a Ferencsik János halála (1984) 
óta gazdátlan Állami Hangversenyzenekar – új nevén: 
Nemzeti Filharmonikusok – vezetése. A Filharmonikusok 
élén az elmúlt tizenkilenc évben számos jelentős eredményt 
ért el; sugárzó muzikalitásával, személyes erejével bőségesen 
pótolva a kezdetben még hiányzó vezénylési tapasztalatot. 
Személycserékkel, érdeksérelmekkel járó minőségjavító 
programja az ezredfordulón komoly ellenállásba ütközött. 
A középszerűek lázadoztak és lázítottak ellene, de Kocsis – 
szerencsére – végigvihette szakmai elképzeléseit, amelyek 
nyomán a patinás zenekart ismét az ország  és a kelet-euró-

pai régió vezető együttesei közé emelte. Nagy érdeme a 
posztromantikus Richard Strauss munkásságának hazai 
reneszánsza, de sokat tett a 19–20. századi magyar zene újra-
értelmezéséért is. Fontos mozzanat volt, amikor megírta 
Schönberg befejezetlenül maradt operája, a Mózes és Áron 
harmadik felvonását, s az így kiegészített darabot Miskol-
con, majd a Müpában be is mutatta.
A szakma is hajlamos elfeledkezni Kocsis Zoltán fantasz-
tikus zeneszerzői-hangszerelői teljesítményéről. Kezdetben 
a Jeney Zoltán, Vidovszky László és Sáry László nevével fém-
jelzett Új Zenei Stúdió külső tagja, közeli barátja, műveik 
rendszeres előadója volt, s maga is komponált ebben a na-
gyon modern, szélesebb közönség számára alig-alig érthető 
stílusban. Bátor, szókimondó ellenzékiként 1986-ban gyász-
zenét írt a csernobili atomkatasztrófa áldozatainak emléké-
re. A kilencvenes évek közepétől érdeklődése a saját művek 
helyett a hangszerelések – vagyis szóló- és kamaradarabok 
szimfonikus zenekari átiratainak készítése – felé fordult. Ez 
azért különös és csodálatos, mert az európai zenetörténet-
ben a hangszerelés mindig „iparosmunka” volt, nem tekin-
tették önálló művészi teljesítménynek. Kocsis viszont olyan 
érzékkel és szeretettel nyúlt Debussy, Ravel, Bartók és má-
sok kompozícióihoz, hogy munkája nyomán a sokszor már 
elfeledett romantikus, impresszionista és 20. századi dara-
bok új életre keltek, pompás színekkel gazdagodtak.
A zongoraművészi és karmesteri pályájával járó reflektor-
fényen kívül zajlott Kocsis Zoltán munkásságának negye-
dik nagy területe: a tudományos, ismeretterjesztő és peda-
gógiai tevékenység. Évtizedeken át segítette a kibontakozó, 
majd Somfai László vezetésével igen komoly nemzetközi 
eredményeket elérő magyarországi Bartók-kutatást. Aligha 
véletlen, hogy utolsó zeneakadémiai szereplése idén nyáron 
egy Bartók vonósnégyeseiről tartott, zajos sikert arató is-
mertterjesztő előadás volt, Kelemen Barnabás kvartettjé-
nek közreműködésével. 2006-ban művészeti vezetője lett a 
Bartók Béla Új Sorozat elnevezésű hanglemez-összkiadás-
nak, s nem az ő (hanem a magyar kultúrpolitika) kudarca, 
hogy referencia-értékű felvételek után a sorozat megtor-
pant, mára gyakorlatilag megszűnt. A zenén messze túl-
mutató esztétikai-filozófiai kérdések is foglalkoztatták: a 
Holmi című (Réz Pál halálával ugyancsak sajnálatosan meg-
szűnt) folyóiratban kiváló esszéket publikált. Kocsis intéz-
ményes keretek között csak nagyon rövid ideig tanított, de 
mégis sokan tekintik mesterüknek: zongoristák éppúgy, 
mint a keze alatt játszó zenekari muzsikusok, akiknek egy-
egy tanácsa, szarkasztikus megjegyzése örökké emlékezetes 
marad.
Világítótorony. Tölgyfa. Gyászbeszédekben ezeket a kifeje-
zéseket szokták használni olyan művészekre, tudósokra, 
akiknek életműve egy egész korszakot meghatározott. Ez-
úttal még erre sincs szükség. Ha csak annyit írok: meghalt 
a Kocsis Zoli, a muzsikusok és a zenebarátok évtizedek 
múlva is pontosan tudni fogják, milyen felmérhetetlen ez 
a veszteség.

Retkes Attila, a Gramofon főszerkesztője 
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