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KOCSIS ELýTT
TISZTELETTEL MEGHAJOL
A ZONGORA
ZoltÀn Kocsis in Concert
1973ä1986
Franz Schubert: f-moll impromtu
Liszt Ferenc: CsÀrdÀs obstin¢
Szergej Rahmanyinov: Esz-dÃr etüd op. 33/7
Szergej Rahmanyinov: A-dÃr prelüd op. 32/9
Szergej Rahmanyinov: E-dÃr prelüd op. 32/3
Fryderyk Chopin: g-moll ballada op. 23.
Fryderyk Chopin: c-moll mazurka op. 56/3
Richard WagneräKocsis ZoltÀn: VirÀglÀnyok
jelenete ¢s finÀl¢ a Parsifal II. felvonÀsÀbÂl
Liszt Ferenc: Notturno (Liebestr¤ume, No. 3.)
Liszt Ferenc: Ave Maria (Lebert & Stark)
Liszt Ferenc: Venezia e Napoli
KodÀly ZoltÀn: Sz¢kely keserves
Hungaroton Classic. HCD 31 679
Kocsis ZoltÀn Árja Ãj CD-j¢nek kÁs¢rûf¡zet¢ben, hogy a lemez müsor-´sszeÀllÁtÀsÀt ¢s a
müvek elûadÂi megk´zelÁt¢s¢t Liszt Ferenc
müv¢szi attitüdje hatja Àt. A CD n¢gy LisztkompozÁciÂ mellett olyan zenemüveket tartalmaz, amelyeket Liszt jÀtszott vagy jÀtszhatott volna (Schubert, Chopin, Wagner), illetve amelyek nem sz¡lethettek volna meg
Liszt zeneszerzûi-zongoramüv¢szi habitusÀnak hatÀsa n¢lk¡l (Rahmanyinov, KodÀly). A
CD-n hallhatÂ tizenk¢t zongoradarabbÂl h¢t
mÀr 1980-ban megjelent egy Hungaroton-feketelemezen, amelyen 1971 ¢s 1978 k´z´tti
koncertfelv¢teleit adta ki Kocsis. A r¢gi lemezen a h¢t romantikus zongoradarabhoz BartÂk ¢s Sch´nberg egy-egy kompozÁciÂja tÀrsult ä hely¡kre az Ãj CD-n n¢hÀny 1983-ban
¢s 1986-ban k¢sz¡lt felv¢tel ker¡lt. Ezek az
Ãj darabok logikusan illeszkednek a Liszt Ferenc alakja k´r¢ ¢pÁtett dramaturgiai koncepciÂba.
Liszt àszellemeÊ a müvek elûadÂi megk´zelÁt¢s¢ben tulajdonk¢ppen csak Àtt¢telesen
ragadhatÂ meg. ValÂjÀban Kocsis interpretÀciÂs elveit vessz¡k gÂrcsû alÀ, az û müv¢szi
meggyûzûd¢s¢nek jellegzetess¢geit prÂbÀljuk
meg feltÀrni. De hogy egyÀltalÀn besz¢lhet¡nk interpretÀciÂs elvekrûl ¢s müv¢szi meggyûzûd¢srûl, abban vitathatatlanul osztÀlyr¢sze van Lisztnek, illetûleg az û kiemelkedû

szerep¢nek a zenei elûadÂ-müv¢szet emancipÀciÂjÀban.
A virtuozitÀs a zenei interpretÀciÂban elengedhetetlen. KocsisnÀl azonban sohasem a
l'art pour l'art ´nimÀdÂ csillogÀsÀt vagy a l¢ha k´z´ns¢gbüv´l¢st szolgÀlja. Technikai tudÀsa pÀnc¢l, amely bûr¢re tapadt, ÃgyszÂlvÀn
test¢nek r¢sz¢v¢ vÀlt; ilyen v¢rtezetben mer¢szen jÀrhatja be a zongora birodalmÀt.
Ez¢rt jÀtssza Kocsis a CSçRDçS OBSTIN°-t,
a V ENEZIA E NAPOLI -t, ezeket a briliÀns variÀciÂsorozatokat. Minden variÀciÂ egy-egy
technikai probl¢ma bemutatÀsa: a dallam ¢s
a kÁs¢ret hangerûviszonyÀnak kialakÁtÀsa, akkordfelbontÀsok, pergû futamok, nagy hangk´ztÀvolsÀgok, gyors tempÂ ä egyszÂval
mindaz, amit egy zongoristÀnak tudnia kell.
°s Kocsis k¢ts¢gtelen¡l sokat tud. M¢g a
V ENEZIA E NAPOLI felv¢tel¢n hallhatÂ àpedÀlba rÃgÀsokÊ, a le nem jÀtszott hangok ¢s àf¢lrementÊ akkordok mellett is elk¢pesztû a
technikai biztonsÀga. Valami m¢gis hiÀnyzik
mindk¢t Liszt-kompozÁciÂ elûadÀsÀbÂl, ¢spedig az, ami jÂszerivel k´zvetÁthetetlen. A felv¢tel ugyanis nem tudja megûrizni, nem tudja visszaadni a koncertterem levegûj¢t, Kocsis
jÀt¢kÀnak primer hatÀsÀt, jÂllehet Liszt ezekbe a müveibe eleve àbelekomponÀltaÊ ezt az
effektust.
A Wagner PARSIFAL-jÀnak II. felvonÀsÀbÂl
kiemelt V IRçGLçNYOK JELENETE °S FINçL°bÂl is, amelyet Kocsis ÀtdolgozÀsÀban hallhatunk a CD-n, a szÁnhÀz atmoszf¢rÀja hiÀnyzik. HabÀr Kocsis valÂban mindent megtesz
(elk¡l´nÁti a zenekari kÁs¢rûszÂlamokat a dallamoktÂl, ha kell, zenekari hatÀst teremt
stb.), interpretÀciÂja m¢gsem nyÃjtja az operai elûadÀsokbÂl ismert katartikus ¢lm¢nyt.
MindazonÀltal a koncertfelv¢teleknek is
megvannak a maguk pozitÁvumai. Megûrzik
szÀmunkra Kocsis jÀt¢kmÂdjÀnak jellegzetess¢geit, zongorahangjÀnak szÁneit, elûadÀsÀnak tÂnusÀt ¢s fûk¢nt gondolatait a muzsikÀrÂl.
Sz¢p pianÂkat, cantabil¢ket hiÀba keres¡nk Kocsis zongorajÀt¢kÀban. Csengû, feminin hangok helyett inkÀbb sokf¢le k¡l´nleges
hangszÁn szÂlal meg zongorÀjÀn. Schubert FMOLL IMPROMTU-j¢ben nincsenek gy´ngy´zû
skÀlÀk, futamai sokkal inkÀbb hidegek ¢s kopogÂsak. Chopin C-MOLL MAZURKç-jÀnak
hangv¢tele sem id¢zi àelomlÂÊ hangjÀval a
t¡dûbajos Chopint. Liszt NOTTURNñ-jÀnak
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dallama is s´t¢tebb tÂnusÃ ä kiss¢ nazÀlis
hang, mintha magas fekv¢sü csellÂ vagy angolk¡rt jÀtszanÀ.
Merûben technikailag vizsgÀlva ezt a
hangminûs¢get, Ãgy tünik, Kocsis hangjai
nem csengenek f¢mesen. Ezeket a hangokat
valamif¢le homÀly veszi k´r¡l. Ez semmik¢ppen sem jelenti azt, hogy Kocsis billent¢se
k´rvonalazatlan lenne. Sût ¢pp ellenkezûleg:
ez a billent¢s c¢ltudatosan mindig egy pontra
irÀnyul. Mintha a billentyüzet ¢s a kalapÀcsok k´z´tt, a zongora hÃrjaira ÀtlÂsan, v¢kony ¢s feszes hÃr lenne kifeszÁtve. Kocsis
minden hangja ennek az imaginÀrius hÃrnak
az ¢rint¢sekor sz¡letik meg. Ezzel egyr¢szt
konstans hangminûs¢get hoz l¢tre, mÀsr¢szt
ä tekintettel arra, hogy a hangszer belsej¢ben
j´n l¢tre a hang ä tudatosan lemond arrÂl a
csÀbÁtÂ lehetûs¢grûl, hogy a billentyük felszÁn¢n zongorÀzzon, ¢s csilingelû hangokkal bÂdÁtsa el hallgatÂsÀgÀt.
Term¢szetesen az elûadÂi koncepciÂval is
megmagyarÀzhatÂ, hogy mi¢rt mond le Kocsis a àsz¢pÊ zongorÀzÀsrÂl. Tudja, hogy neki
a mü mondanivalÂjÀt kell k´zvetÁtenie, s ehhez be kell hatolnia az adott alkotÀs legm¢ly¢be, rÀ kell talÀlnia a zenedarab igazi jelent¢s¢re. Ahhoz pedig, hogy elûadÀsÀval kibontsa a mü l¢nyeg¢t, nem elegendû a sz¢p
hangzÀs, ahhoz sokkal t´bb (¢s sokkal kifinomultabb) elûadÂi eszk´zzel kell ¢lnie.
Kocsis p¢ldÀul mindig gondosan ¢s ¢rz¢kenyen kiemeli a fontos modulÀciÂkat, hangnemi kit¢r¢seket. Ritmusai is feszesek, karakterisztikusak. TehÀt az elûadÀskor nemcsak
sokf¢le hangszÁnnel ¢l, hanem a hangnemi,
harmÂniai, ritmikai effektusokat is ¢lesen
k´rvonalazza. Ebbûl fakad, hogy Kocsis jÀt¢ka felett¢bb gesztikus. Ezekre az aprÂ kifejezûelemekre k¡l´n ¢rdemes felfigyelni. Chopin G-MOLL BALLADç-jÀban az elsû t¢mÀt minden egyes alkalommal f¢lzÀrlat elûzi meg.
így annak ellen¢re, hogy a t¢ma dominÀns
fel¡t¢ssel kezdûdik, ez a fel¡t¢s egyben az
elûtte elhangzÂ f¢lzÀrlat feloldÀsa is lesz. Kocsis elûadÀsÀban az elsû t¢ma fel¡t¢s¢nek kettûs funkciÂja mindig tisztÀn megfigyelhetû ä
a feloldÀs ´sszeolvad a fel¡t¢ssel.
A G-MOLL BALLADA elûadÀsÀban egy¢bk¢nt, mÀr csak a balladamüfajbÂl adÂdÂan is,
fontos szerepet jÀtszik a zenei eszk´z´kkel
l¢trehozhatÂ narrativitÀs. Ez¢rt besz¢desek a
triolÀk, ez¢rt erûteljesek a hosszan tartott

hangok. S ez¢rt àhadarnakÊ a r´videbb ritmus¢rt¢kek, mik´zben az ûket lezÀrÂ hoszszabbak fel¢ t´rekszenek, hogy ott v¢g¡l el¢rj¢k c¢ljukat. De nemcsak mimikus eszk´z´kkel lehet elmondani a zenei folyamatot.
N¢ha egyszerüen csak rÀ kell talÀlni a darab
kulcsmondatÀra (zen¢ben inkÀbb kulcsfordulatnak kellene nevezni), ¢s ebbûl kiindulva
kell fel¢pÁteni az interpretÀciÂt.
Schubert F-MOLL IMPROMTU-j¢nek hidegen kopogÂ, fel-le szÀguldÂ skÀlÀi csak az
ÂramutatÂk egyenletes jÀrÀsÀhoz hasonlÂ,
3/8-os mozgÀsformula t¡kr¢ben vÀlnak ¢rthetûv¢. A coda v¢g¢n, a stretta elûtt megÀll
ez a mozgÀs. Tudjuk, hogy most valÂjÀban
egy Âra Àllt meg ä azaz elj´tt valaki¢rt (¢rt¡nk?) a halÀl. Kocsis szenvtelen¡l abbahagyja jÀt¢kÀt, majd k¢t¡temnyi sz¡net k´vetkezik. Egy aprÂ akcentus, picit r´videbb vagy
hosszabb sz¡net, ¢s semmiv¢ lesz a megrÀzÂ
¢lm¢ny. °s akkor nem ¢rtj¡k meg azt sem,
hogy ezek a hidegen k´z´mb´s, elk¢pesztû
modulÀciÂs k´r´ket bejÀrÂ, kopogÂ skÀlÀk
tulajdonk¢ppen egy kÁs¢rteties halÀltÀnc k¢peit id¢zik.
Szint¢n egy-egy aprÂ ´tletbûl indul ki Kocsis Rahmanyinov ESZ-DöR °TUDE-TABLEAUjÀnak ¢s Liszt AV E MARIç-jÀnak elûadÀsÀban.
Az °TUDE-TABLEAU-ban eg¢szen az utolsÂ
¡temekig csak akkordokat, akkordfelbontÀsokat ¢s dallamt´red¢keket hallunk. Amikor
el¢rkez¡nk a darab csÃcspontjÀhoz, a nagy
fort¢hoz, a bal k¢zben megszÂlal a dallam.
Kocsis hûsies tÂnussal emeli ki a darab v¢g¢re megsz¡letett dallamot. Liszt AV E MARIçjÀnak akÀr a àVariÀciÂk harangokraÊ cÁmet is
adhatnÀnk. MÀr a kompozÁciÂ elej¢n, a jobb
k¢z kezdû Ave Maria-dallamÀban benne rejlik a harangozÀs effektusa; ebbûl hozza l¢tre
Kocsis a darab v¢g¢n hallhatÂ nagy, ¡nnepi
harangzÃgÀst. KodÀly SZ°KELY KESERV ES-¢ben a àSirass, ¢desanyÀm...Ê sz´vegkezdetü
n¢pdal parlando-rubato elûadÀsÀval Kocsis
lenyüg´zû hiteless¢ggel id¢zi fel a parasztasszonyok ¢nek¢t.
Nem szokvÀnyos az a Chopin-k¢p, amelyet Kocsis a C-MOLL MAZURKç-ban ÀllÁt el¢nk.
Ahogyan ¢des-bÃs hangon elkezdi jÀtszani a
kompozÁciÂt, sorban elvonulnak elûtt¡nk a
tÀncok, ¢s ¢rezz¡k, hogy az eg¢szbûl mind´ssze csak a suhanÀs, a k´nnyed szellû marad
meg az eml¢kezet¡nkben. ValÂban, Chopintûl nem is vÀrunk mÀst. çm amikor megszÂ-
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lal a coda, rÀd´bben¡nk arra, hogy a zongorista r´gt´n´zte ezeket a k´nnyed, tÀncos
dallamfoszlÀnyokat, ¢s hogy ez a zene sohasem hangzik fel t´bb¢ ugyanÁgy. Szembes¡l¡nk az elmÃlÀssal, ¢s meg¢rtj¡k, hogy mi¢rt
olyan borongÂs, olyan v¢gtelen¡l szomorÃ
Kocsis Chopin-hangja.
Kocsis egy¢bk¢nt is kiv¢teles ¢rz¢kkel nyÃl
az egyes müvek tÂnusÀhoz. Nagyszerünek talÀlom, ahogyan megfogja az AV E MARIA, a
hÀrom r´vid Rahmanyinov-darab vagy Chopin G-MOLL BALLADç-jÀnak alapaffektusÀt.
Elem¢ben van, ha megzengetheti az eg¢sz
hangszert, ha sÃlyos l¢ptü, mackÂs akkordokat jÀtszhat (mint az E-DöR PR°LUDE-ben
vagy az AV E MARIA harangzÃgÀsÀban), ha elhitetheti vel¡nk, hogy milyen bonyolultan
kontrapunktikus az A-DöR ¢s az E-DöR PR°LUDE. Szeretem, ahogyan gyÃrja-gy´m´sz´li
a zongorÀt az ESZ-DöR °TUDE-TABLEAU-ban ¢s
az E-DöR PR°LUDE-ben. BoszorkÀnyos mozdulataival hozza l¢tre azokat a mozgÀssal teli,
energikus fort¢kat, amelyektûl zsong-bong az
eg¢sz zongora. Hatalmas k¡zdelem ez müv¢sz ¢s hangszere k´z´tt, amelynek v¢g¢n a
zongora tisztelettel hajol meg Kocsis elûtt.
Dalos Anna

SZIMFONIKUS PERCEK
DOHNçNYIVAL
DohnÀnyi Ernû: fisz-moll szvit op. 19
(1908ä1909); D-dÃr hangversenydarab
gordonkÀra ¢s zenekarra op. 12 (1903ä1904);
Szimfonikus percek op. 36 (1933)
K´zremük´dik: Onczay Csaba, gondonka,
a Magyar RÀdiÂ ¢s TelevÁziÂ Szimfonikus
zenekara. Vez¢nyel: VÀsÀry TamÀs
Hungaroton Classic, 1996. HCD 31 637
àCsak a szivÀrvÀny vÀrt m¢g mindig.
Folyton szebb lett, ahogy bukottÊ
(Ady)

¹rvendetes, hogy DohnÀnyi müveinek k´zelmÃltban elindÁtott magyarorszÀgi lemezfelv¢tel-sorozata szimfonikus alkotÀsokkal

gyarapodott. (Az elûzû lemezen az I. ¢s II.
ZONGORAV ERSENY szerepelt [Hungaroton,
1994].) DohnÀnyi pÀlyatÀrsÀnak, Lajtha LÀszlÂnak zenei ´r´ks¢g¢bûl ugyancsak frissen
ker¡lt n¢hÀny darab a lemezboltokba. E müvek ¢letre kelt¢se nyomÀn a szÀzad magyar
zenet´rt¢net¢nek t¢rk¢pe n¢mileg ÀtrajzolÂdott, sût szintvonalai is Àtrendezûdtek.
Az Ázl¢s ä szem¢lyis¢gjegy. A müalkotÀsok
univerzumÀban a szerzû Ázl¢se jel´li ki a mü
legfontosabb k¡lsû ¢s belsû koordinÀtÀit, ¢s
biztos ÃtmutatÂk¢nt, bÃvÂpatakk¢nt kÁs¢ri
v¢gig a szerzûi ¢letutat is. Az Ázl¢s makulÀtlansÀga, a szem¢lyis¢g rendÁthetetlens¢ge, az
ûserû ¢s ´nt´rv¢nyüs¢g BartÂk B¢lÀt vez¢relte a legbiztosabban, ¢letmü ¢s ¢letÃt utol¢rhetetlen kongruenciÀjÀt hozva l¢tre.
DohnÀnyi Ernû, aki a szÀzad elej¢n pianistak¢nt mÀr EurÂpa legt´bb hangversenyterm¢t meghÂdÁtotta, elbüv´lû kamaramuzsikus, ked¢lyes tÀrsasÀgi l¢ny ¢s nem utolsÂsorban csodÀlatosan megÃjulni k¢pes szem¢lyis¢g volt, azonban zeneszerzûk¢nt szer¢nyebb k¢pess¢geket mutatott.
BartÂkot ihlete a term¢szethez, a n¢pzen¢hez, ûsi mintÀkhoz vez¢relte, DohnÀnyinak leginkÀbb a csillogÂ polgÀri szalonokhoz,
a tÀrsasÀgi ¢lethez, a konzervatÁv n¢met hagyomÀnyhoz volt k´ze. BartÂk ideges ¢rz¢kenys¢ge szellemi produktumokban talÀlt kifejez¢sre, DohnÀnyi fojtottan ¢rz¢ki l¢ny¢t
intellektuÀlis humorba oldotta. MÁg BartÂk
müvei az ¢jszaka titokzatos hatalmÀval, a szerelem Àrnyaival szembesÁtenek, m¢gis rem¢nyt tÀplÀlnak ä addig DohnÀnyi jÀt¢kossÀga, felszÁness¢ge sokszor fÀradt rem¢nytelens¢gbe hull. A FçBñL FARAGOTT KIRçLYFI szerzûje sosem felejtette el, milyen a hajnal dereng¢se, DohnÀnyi mÀr fiatalkorÀban is a k¢sû d¢lutÀn sugarait figyelte. MÁg BartÂknÀl
minden izzÂ, pûre drÀmaisÀgban mutatkozik
meg, addig a V ARIçCIñK EGY GYERMEKDALRA
szerzûje az eg¢szrûl absztrakt, szÁnes, derüs
Àlomk¢pet d¢delget csupÀn. BartÂk mer¢sz
akusztikai alakzataival a vilÀgbÂl addig ismeretlen tereket hasÁtott ki, DohnÀnyi az elûd´k
zenei eszk´zeivel az ismerûset festette varÀzslatosabbÀ, otthonosabbÀ.
TÂth AladÀr DohnÀnyiban egyenesen a
kispolgÀri kultÃrÀbÂl kin´vû reproduktÁv
zsenit lÀtta, Szabolcsi Bence a k¢sû romantika
magyarorszÀgi k´vet¢nek tekintette, ¢s eze-

