
KLASSZIKUS KOCSIS ZOLTÁN

14 GRAMOFON 2016–2017. TÉL

Gramofon: Már az átiratok előtt is foglalkozott zeneszer-
zéssel, hiszen fiatalon komponált, s például a csernobili 
atomkatasztrófa áldozataiét is írt gyász-zenét… 

Kocsis Zoltán: Annak idején, az Új Zenei Stúdióban úgy-
szólván kötelező volt komponálni. Rengeteget kísérlezetünk, 
születtek közös szerzemények, ezek közé tartozott a 
Hommage á Kurtág vagy Hommage á Dohnányi, amelyek-
ben magam is dolgoztam. Részt vettem improvizációs kon-
certeken is, ezek alapján született Jeney Zoltán zseniális, Ha 
majd leírjátok, eljövök című opusa, ami nem zenemű, in-
kább pamflet. Egy zeneszerző kijelentésén alapul, aki az 
improvizációt nem tartotta sokra, s egyszer ezzel a mondat-
tal válaszolt Jeneynek, aki meghívta egy ilyen koncertre… 
A kísérletezés időszakának aztán vége szakadt, klasszikussá 
nemesedtek ezek a szerzők is. Elegendő talán Jeney Halotti 
szertartására gondolni, ami alapmű. Nagy kár, hogy csak 
egyszer tudtuk teljes formájában bemutatni, tervezzük azon-
ban a lemezfelvételét, s ahhoz kapcsolódóan a mű előadását 
is. Visszatérve rám, én akkor a Kurtág-féle miniatűrizmus, a 
miniatűrkompozíciók és -tételek bűvöletében éltem. Ma is 
hangról hangra fel tudnám idézni azokat a műveket, amelye-
ken úgyszólván felnőttem. Az első öt opusnak még a mun-
kakézirata is nálam van, s erre nagyon büszke vagyok, mert 
talán abban az időben nem tett senki másra ilyen elementá-
ris hatást Kurtág korai oeuvre-je, mint rám. Amikor aztán 
hozzá kerültem, mint zongorista-növendék, már éppen befe-
jezte a Bornemissza Péter mondásait, s módomban állt a 
megszületett művet tanulmányozni. Nagyon érdekes volt 
látni, hogy Kurtág, a miniatűrista, hogyan hódítja meg egy-
re jobban a nagyobb formarészeket, tételeket, műveket. Az, 
hogy A boldogult R. V. Truszova üzeneteit megírta, szintén 
annak az erőfeszítésnek köszönhető, amellyel ő a nagy forma 
felé fordult. Ezek voltak a korai zeneszerző-élményeim.
 
G.: Miért nem folytatta a komponálást? 
K. Z.: Ilyen mérvű specifikálódás mellett minden tevé-
kenység teljes embert kíván. Ma már nincsenek olyan poli-

hisztorok, mint Liszt, Dohnányi vagy említhetem Bartókot 
is, aki a zeneszerzés mellett aktívan zongorázott, kamará-
zott, népdalt gyűjtött. Ha én  alaposabban elmélyedtem 
egy tevékenységben – legyen az tanítás, komponálás, átdol-
gozások készítése –, akkor csakis azzal foglalkoztam. Ami-
kor a Mózes és Áron III. felvonását írtam, nem dolgoztam 
máson. Vagy most, amikor a legutolsó hangszerelési mun-
kámat készítettem, Rahmanyinov etüdjeit, akkor sem. 
Nem gyakoroltam, nem készítettem cikkeket. Amikor pe-
dig a Holmi utolsó számába Bartók Húsz magyar 
népdaljáról írtam, két hétig csakis azzal foglalkoztam. Egy 
dologra kell koncentrálni – ha azt az ember teljes értékűen 
akarja csinálni –, s addig leállni minden mással. Nagyon 
érdekes azonban az is, hogy az egyik tevékenység során 
szerzett fáradalmakat ki lehet pihenni, míg az ember a má-
sikkal foglalkozik.

G.: Mi izgatja a hangszerelésben? 
K. Z.: Engem mindig bosszantott, hogy egyes művek ke-
vésbé népszerűek. Vajon miért játsszák ritkán Debussy 
dalait, noha nem énekelhetőek nehezen, s még csak azt 
sem lehet mondani, hogy a francia nem volna világnyelv? 
S az sem igaz ezekre a művekre, ami Bartók és Kodály da-
laira, hogy a magyar nyelv dikciója miatt szinte lehetetlen 
külföldi előadónak hozzányúlnia…. Nem értettem, hogy 
ezek a darabok miért oly kevéssé kedveltek, ezért is dön-
töttem úgy, hogy meghangszerelem az Ariettes oubliées-t, 
s még hét Debussy-dalt, amelyek tényleg hangszerelés után 
kiáltanak. Mert valahogy ezekben a művekben és 
Rahmanyinov dalaiban – amelyekből most már tizennyol-
cat hangszereltem – a remekül zongorázó szerzőknek meg-
szaladt a tolluk. Olyan kíséretet komponáltak az énekszó-
lam alá, ami úgyszólván lejátszhatatlan zongorán… 
Rahmanyinov esetében még mentség lehet a saját óriási 
keze, mert állítólag még tredecimát is átért. Rahma-
nyinovnál egyébként A patkányfogó volt az első nóta, 
amit meghangszereltem. Aztán az Álom című dallal is fog-
lalkoztam, amelynek a zongoraszólama olyan, amelynek 

„Klasszikussá nemesedett szerzők”
Interjú-töredék komponálásról, átiratokról, muzsikálásról  
és zenéről
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zenei életünk egyik utolsó polihisztora. � Réfi Zsuzsanna
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még a kisilabizálása is nehéz. S ha már nekik meglódult a 
ceruzájuk, ez engem arra ösztönzött, hogy nekem is meg-
lóduljon a fantáziám, és olyan hangszerelésbe öltöztessem 
ezeket a dalokat, amelyet tartalmilag és a zene szubsztan-
ciáját tekintve is megkívánnának. 

G.: Olyan ez, akár egy műfordítás? 
K. Z.: Hasonló. Éppen most tanulmányoztam az ilyen jel-
legű munkákat, a magyar származású George Szirtes fordí-
tott le nekem három Ady-verset, zseniálisan. Egy ilyen alko-
tó esetében, mint Ady – aki úgy vélem, a legnagyobb 
szimbolista költőnk, s bőven megérdemelt volna egy Nobel-
díjat annak idején – látom a fordításnál, hogy tényleg mi-
csoda változásokon megy keresztül az eredeti tartalom, 
hogy aztán teljesítse azt az ismérvet, amit Mallarmé tömö-
ren úgy fogalmazott meg:  a versíráshoz nem gondolatok 
kellenek, hanem szavak. A műfordításhoz is szavak kelle-
nek. S átfordítva ezt a hangszerelésre, ahhoz is ötletekre 
van szükség. Zenei gondolatok ezek, nem pedig az anyag 
valamiféle áttranszformálása zenekarra.

G.: Hangszerelései sikerét az is jelzi, hogy sokan adják elő 
ezeket a darabokat,s  az alapfokú művészetoktatás anyagá-
ban is találni jó néhány alkotását. Nemrég pedig megjelent 
az Akkord zenei kiadónál a Mazurkák, Chopin műve az ön 
hangszerelésében. 
K. Z.: Chopint hajlamosak vagyunk tipikus 19. századi sza-
lonszerzőnek beskatulyázni,  s bedugni őt a fogadótermek 
áporodott levegőjébe, női szoknyák mögé. Pedig Lengyelor-
szágból jött, egy erős és egészséges országból, s olyan nemzet 
tagja volt, amely folytonosan elnyomás alatt állt, s nagyon 
erőssé vált a népi kultúrája. Lehetetlen hát Chopin mazur-
káiból nem kihallani a népi eredetet, és ilyen módon a népi 
hangszereket: a nyírettyűt, a brácsát, a kontrát, a kísérő 
instrumentumokat. Ez indított arra – no meg Kelemen 
Barnabás és Várdai István gondos együttműködése –, hogy 
átírjak három mazurkát csellóra és hegedűre. Azt gondo-
lom, sikerültek, mert tökéletesen visszaadják Chopin népi 
eredetét, amelyre mindig is nagyon büszke volt. Az átirat 
készítésben két dolog motivált: az egyik a hangszerekben 
rejlő lehetőség – ez a hárfaorientált átdolgozásaimra is jel-
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lemző, akárcsak a zongoraátirataimra. A másik pedig az, 
ami Lisztet is izgatta:  hogy miért nem népszerűbbek az 
egyes művek… Érdekes, ennek kapcsán nem is tudom, hogy 
Liszt miért nem nyúlt egy olyan parádés nyitószámhoz, 
mint Wagner A nürnbergi mesterdalnokok nyitánya, A 
walkür Tűzvarázsa vagy a Viráglányok jelenete a Parsifal-
ból. Természetesen megtette a magáét Wagner- ügyben, 
csak az ember csodálkozik, hogyha Walter bemutatkozását 
átírta zongorára, akkor a nyitányt vagy az Inasok táncát mi-
ért nem? Ha Liebestodot megcsinálta a Trisztán és Izoldá-
ból, akkor az előjátékot miért nem?!
 
G.: Jelenleg milyen átiratokkal foglalkozik, min dolgozik 
éppen?  
K. Z.: Most nincsen új mű, a hangversenyekre koncentrá-
lok, és inkább a már elkészült hangszerelések publikálásá-
val vagyok elfoglalva. A terjesztés nagyon sokat jelent, 
ahogy az is, hogy mi kerül fel a YouTube-ra vagy a Spotifyra. 
Ezek a videó és audio megosztó csatornák egyre  fontosab-
bak lesznek, mint a fizikai formában létező felvételek. Ma 
már nem is látok kézbe fogható lemezt a legutolsó felvéte-
lünkből, Bartók kórusműveiből, csak a letöltéseket. Na-
gyon jó egyébként, hogy ez ebben a formában is működhet. 
Glenn Gould álma is ez lett volna, hogy megvalósul a há-
romdimenziós térátvitel. Ő a kanadai lakásában leül zongo-
rázni, és ezt az egész világban látják. Sőt, ott van a szobák-
ban… Ma már mindez megoldható. Csak az a gond, hogy 
ezt  ellenszolgáltatás nélkül várják sokan, hiszen az interne-
ten bármit megtalálnak, és még fizetni sem kell érte. Lehet 
így is, csak akkor töröljék el a pénzt. S ha már itt tartunk, 
véleményem szerint a munka az egyetlen érték. Az az igaz-
gyöngy is, amíg ott van a tenger mélyén  vagy az arany, amíg 
ki nem mossák – addig nem érték. Ahhoz, hogy azzá váljon, 
munkára van szükség.

G.: Hogy haladnak a Bartók Új Sorozattal?
K. Z.: A színpadi műveket is fel kellene már venni, de 
DVD-ben lehet csak gondolkodni, annyi a versenyképes 
produkció. Egyébként ennek meg is vannak a feltételei. 
Azon gondolkozom ugyanis, hogy például a Mandarin ese-
tében többféle verzió is készülhetne, akár az M. Tóth Géza 
animációs filmje vagy az Oláh Gusztáv-féle, klasszikus pro-
dukció kísérhetné a zenét. Akad emellett öt-hat olyan 
balettprodukció – köztük a győri vagy a pécsi –, amelyek 
méltán megérdemlik a megörökítést. Ezen még gondolko-
zunk. Hátravannak még a dalkíséretek is, amelyek kemény 
diót jelentenek. A tervezett dalok nagyrésze ugyanis rész-
ben befejezetlen kompozíció. Nem kerülhetjük el hát a kon-
zultációt Somfai Lászlóval, Nádori Péterrel, Vikárius Lász-
lóval, valamint mindazokkal a szakértőkkel, akik ebben a 
munkában eddig is tevőlegesen részt vettek és vesznek. Jele-
sül annak a megállapítására, hogy mi kerüljön a főszöveg-
be, s mi a függelékbe. Sarkalatos kérdése ez a kotta-összki-
adásnak is. Élesen elválik a Bartók-életműben, hogy mit 
adott ki a kezéből és mit nem. Mivel lépett a közönség elé, 
s mivel nem… Folyton változtatgatott,  s ezeket a ceruzás 

javításokat is figyelembe kell venni a felvételeknél, ezt te-
szem én magam is minden esetben.Elkerülhetetlen egyéb-
ként az is, hogy bizonyos műveket revízió alá vegyen az em-
ber, s az új formában közölje. Tipikusan ilyen volt a Bartók 
által meghangszerelt első román tánc, amelynek a felvételét 
meg kellett annak idején szakítani, s aztán két napot töltöt-
tem azzal, hogy vezetgettem át az éppen felszabadult kézirat-
ból a javításokat a Dille-féle kottába…  Időnként azonban 
meglepődöm azon, hogy a zeneszerző metronómjelzéseit 
sokan felülbírálják. Pedig Bartók – Végh Sándor elmondá-
sa szerint – képes volt egy teljes próbát végighallgatni, úgy, 
hogy észrevétlenül ült a sarokban lengő metronómmal. 
Utána pedig odament Véghez, s azt mondta neki: „Azt hi-
szem, hogy 58-ról mégiscsak vissza kellene térni 56-ra.” Na-
gyon pici különbség, de ez is lényeges volt számára! Éppen 
ezért nekünk is nagyon pontosan kell ragaszkodnunk a 
metronóm jelzéséhez. Mostanában lehetetlenül lassan játsz-
szák az 1926-os szonáta második tételét. Pedig ha Bartók 
metronómjelzése szerint adják elő, akkor már az egy másik 
darab, másik zenemű. Miért jobban szerző jogi kérdés az, 
ha meghangszerelem a Húsz magyar népdal hiányzó darab-
jait, és az miért nem számít annak, ha valaki ily módon vét 
a bartóki előírások ellen, s teszi hiteltelenné a darabot? Úgy 
vélem, az nagyobb bűntény…  Egyébként a tervek szerint 
Bartók Új Sorozatot a színpadi művekkel folytatjuk, ha 
csak el nem szánom magam, s begyűjtöm az énekeseimet, 
akár kotlós tyúk a csibéket, és nekiesek a Húsz magyar nép-
dalnak. Az nagy falat lesz. Akárcsak ehhez kapcsolódóan az 
Öt magyar népdal zenekari hangszerelése.

G.: Említette korábban, hogy nagyon szívesen írna operát, ha 
lenne rá ideje. Akadnak más, ilyen nagyszabású tervek is?
K. Z.: Ahhoz is teljes ember kell. S hogy komolyan csinál-
jak valamit, tényleg el kellene vonulnom teljesen a világtól. 
Amikor a Mózes és Áron III. felvonását komponáltam, el-
mentem Zamárdiba, és három hónap alatt készen is voltam 
a munkával. Schönberg két év alatt írta meg a II. felvonást, 
persze nekem könnyebb dolgom volt, mert ő készített a fel-
vonáshoz vázlatokat, a szöveg szintén megvolt. Vagy vegyük 
például a Kiskarácsony, nagykarácsony című darabomat, 
ami mégiscsak zenemű. A népszerű dalnak 47 különböző 
változatát készítettem el. Ott sem nagyon foglalkoztam 
mással. A kislányomnak megírtam hat variációt karácsony-
ra, és utána az egész január-februáromat a további kompo-
nálás töltötte ki. Majd decemberben bemutattuk a kész al-
kotást. Egyébként a darab idén is felhangzik majd az év 
végén, most Debrecenben. Szóval, az íráshoz tényleg el kell 
vonulni a világtól. Egy átirat, átdolgozás elkészítése persze 
könnyebben megy, nekiülök, csinálom egy darabig, aztán 
félreteszem. Aztán megint nekiülök…   

(A beszélgetést nem tudtuk befejezni, érkezett a következő 
vendég, Kocsis Zoltán pedig azt kérdezte: ugye, eljön még egy-
szer, hiszen rengeteg átiratomról még csak szót sem ejtettünk?  
Örömmel jövök ismét! – válaszoltam. Az interjú befejezésére 
azonban sajnos már nem kerülhetett sor…)






