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„A TELJES ÉLETRE TANÍT”
Beszélgetés Kocsis Zoltánnal Arnold Schönberg Mózes és Áron címû
operájáról és az általa komponált harmadik felvonásról1

– Arnold Schönberg Mózes és Áron címû operáját 1930 és 1932 között írta. A tervezett
három felvonásból ekkor csak kettô készült el, s bár több dokumentum maradt fenn arról,
hogy a zeneszerzôt élete utolsó éveiben többször is foglalkoztatta a mû befejezésének gondo-
lata, a harmadik felvonásból mindössze a szöveg és néhány kottás vázlattöredék maradt fenn.
Az operát ma a zenetörténet leghíresebb torzó- remekmûvei között tartják számon. Stravinsky
szerint „befejezetlensége ellenére is teljes, mint egyes Kafka- novellák, melyek belsô értelme
minden befejezést lehetetlenné tesz”.2 Gertrud Schönberg, a zeneszerzô özvegye pedig a 3. fel-
vonás függelékben közölt szövege elé azt írta a partitúra elsô kiadásában, hogy „A mûvet eb-
ben a formájában kell megértenünk és elfogadnunk. Amilyen most, olyannak kellett lennie”.3

Mi késztette Önt mindezek ellenére a harmadik felvonás megkomponálására?
– Egyetértek Stravinsky és Gertrud Schönberg véleményével, és mindenkivel, aki
úgy gondolja, hogy a darab két elkészült felvonása önmagában egész és teljes.
Schönberg zenéje tökéletes, ennél nem lehet jobbat írni. És soha nem is gondoltam
volna kiegészítésére, ha nem szembesülök az utolsó felvonás (egyébként Schön-
berg által javasolt) prózában történô elôadásának dramaturgiai lehetetlenségével.
Ha ugyanis ebben az alakban játsszuk el – ahogyan ez 2009. nyarán a Miskolci Ope-
rafesztiválon történt – kiderül, hogy mindazt, amit Schönberg az elsô felvonásban
a zenei jelképekkel és jelzésrendszerekkel Mózes és Áron személye köré kiépített,
egy prózában elôadott harmadik felvonás nem tudja koherensen folytatni.

1 Schönberg Mózes és Áron címû operáját Kocsis Zoltán 2009 nyarán komponált 3. felvonásával együtt
mutatta be 2010. január 16- án a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar, valamint a Honvéd Mû-
vészegyüttes Énekkara. A hangversenyszerû, de szcenírozott elemeket is tartalmazó elôadás címszere-
peit Wolfgang Schöne (Mózes) és Daniel Brenna (Áron) énekelte, a produkciót Kocsis Zoltán vezényel-
te. A mû zene- és kultúrtörténeti hátterérôl két forrásértékû interjú jelent meg a bemutatót megelôzô
és az utána következô idôszakban: „Ami a támpontokat illeti…” J. Gyôri László beszélgetése Kocsis
Zoltánnal a „Mózes és Áron”- ról. Holmi, XX/1 (2010. január), 98-108.; „Schönberg eljött hozzám
Zamárdiba, és tartott nekem egy kurzust” – Kocsis Zoltán és Kárpáti János beszélgetése. Élet és Iroda-
lom, LIII/50. (2009. dec. 11.), 7- 8. Jelen interjú elsôsorban a komponálás dramaturgiai, zeneszerzés-
technikai és stiláris szempontjaival foglalkozik. A terjedelmi korlátok csak néhány esetben engedték a
zenei hivatkozások kottapéldás illusztrációját, ezért az elemzô szándékú olvasó számára – egy késôbbi
nyomtatott partitúra- kiadás reményében – a hivatkozott részletek pontos ütemszámait is megadjuk.
A 3. felvonás idézett kottarészleteit Kocsis Zoltán és Csengery Dániel szíves engedélyével közöljük.

2 Robert Craft–Igor Stravinsky: Beszélgetések. Válogatás, ford. Pándi Marianne, Budapest: Gondolat, 1987, 276.
3 Mainz: Schott, 1958



Elôször is: Schönberg zenéjében Mózes bölcs gondolkodó, aki az elveihez min-
den körülmények között, fizikai gátoltsága ellenére is ragaszkodik, Áron pedig hiá-
ba az ékesszólás mûvésze, mert az általa vélt célok érdekében elárulja azokat az el-
veket, melyeknek eredetileg a szolgálatába kellett volna állítania különleges adott-
ságait. Ez zenei síkon legnyilvánvalóbb módon abban jelenik meg, hogy Mózes az
énekbeszéd jellegzetes, Schönberg által kitalált ún. „Sprechgesang” formájában
deklamálja a szólamát, Áronnak viszont szinte minden megszólalása szárnyalóan
dallamos éneklés. Ha a harmadik felvonásban mindketten csak prózában nyilvá-
nulnak meg, a beszéd szintjén közös nevezôre kerülnek. Ha a két szimbolikus
jelentôségû fôszereplô, a dadogó és az ékesszóló közötti zenei elkülönülés meg-
szûnik, nemcsak Áron létének eredeti értelme tûnik el, hanem magának Mózes-
nek a szerepe is megkérdôjelezôdik.

Másodszor: a második felvonás egyértelmûen Mózes küldetésének kudarcával
végzôdik. Amikor a felvonás végén felelôsségre vonja Áront, az elbizonytalanítja
ôt, és lényegében meggyôzi, hogy a népre nem lehet az eszme magasabbrendûsé-
gével hatni. Mert a legfôbb kérdés Mózes számára ekkor nyitva marad: hogyan le-
het a néppel megértetni azt, hogy az eszme magasabb rendû? Azaz, hogyan lehet
megérteti azt, hogy olyan istent imádjon, akit nem láthat, mert nem az érzékelése
tárgya? A Mózes által képviselt láthatatlan és megfoghatatlan isten- eszmét min-
den emberarcú istenhitnél magasabb rendûnek érzem, ezért zavart olyan nagyon,
hogy a 2. felvonás végén bekövetkezô elbizonytalanodás a 3. felvonás zenében is
ábrázolt istenítélete nélkül a levegôben marad.

– A második felvonás befejezését a Mózes és Áron elemzôi a 30- as évek szellemi és törté-
nelmi környezetével magyarázzák, s nemcsak a fasizálódó Németországtól való kétségbeesett
félelmeket látják benne, hanem azt az elkeseredettséget is, melyet Schönberg a mûvészetét
övezô értetlenség miatt érzett.
– Ez így is van az elsô két felvonás összefüggés- rendszerében, s túlságosan messzi-
re vezetne most arról beszélni, vajon miért nem komponálta meg Schönberg a 3.
felvonást a 2. világháború után Amerikában, és ha megírta volna, hogyan tette vol-
na. Tény azonban, hogy egy zenei értelemben is erôs válaszokat adó 3. felvonás
nélkül bennem erôs hiányérzetet hagyott Mózes 2. felvonásbeli utolsó mondata,
amikor a földre rogyva az mondja: „Ó Szó, Te belôlem hiányzó…”4 Úgy gondol-
tam, hogy elég gondolati szubsztancia van a harmadik felvonás szövegében ahhoz,
hogy a saját zenei olvasatomban megkomponáljam. És nagyon is izgatott, hogy
azt a kétpólusú hangi világot (Mózes eszméje/törvény – Áron és a nép/bûn és áru-
lás), melyet Schönberg az elsô két felvonás zenéjében megteremtett, s melyet Mó-
zes elbizonytalanodásával a 2. felvonás végére lényegében megszüntetett, hogyan
lehet az általa leírt szövegkönyv alapján visszaállítani, sôt, Isten zenei jelképein ke-
resztül egy harmadik dimenzióval is kiegészíteni.
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4 A Mózes és Áron címû opera idézett szövegrészleteit Fodor András (1. és 2. felvonás) és Lengyel Jenô
(3. felvonás) fordításában közöljük.



– Melyek ennek a kétpólusú világnak a zenei vetületei? Hogyan épül ki Schönbergnél, illetve
hogyan lehetett folytatni a harmadik felvonásban abból a 12 hangú sorból, mely az egész mû
alapjául szolgál? A magyar nyelvû Schönberg- irodalomban Kárpáti János elemzi5 a Reihét
és a belôle kibontott akkordokat, melyek rögtön az elsô felvonás elsô pillanatában megszólal-
nak, s mindvégig Mózes küldetését és a törvényt jelképezik.
– Ez a 12 hangú szerkezet Schönberg talán legtökéletesebb sora.

Sok lehetôséget ad, de egyben jól be is határolja a játékteret, kizárva például a
háromhangú csoportoknak az alakzaton belüli bármilyen transzpozícióját. A mû
kezdetén az isteni szózatot jelképezô hat szólóhang olyan négy akkordos harmó-
niasorként énekli, melyben a bôvített kvartos akkord lép a kistercesre, majd egy
másik kisterces akkord lép vissza egy bôvített kvartosra.
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5 Kárpáti János: „Arnold Schönberg: Mózes és Áron”. Várnai Péter (szerk.): Miért szép századunk operája?
Budapest, Gondolat, 1979, 233- 268.

1. kotta. A Reihe alap-, rák-, tükör- és tükörrák- formája
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2. kotta. 1. felvonás, 1–3. ütem, © Schott Music GmbH & Co. KG



Néhány ütemmel késôbb, a függöny felmenetele után, amikor Mózes meglátja
az égô csipkebokrot, a Reihe hat akkordos formájához már annak konkrét jelenté-
sét is elmondja: „Egyetlen, örök, mindenütt jelenvaló, láthatatlan és ábrázolhatat-
lan Isten!”

Ahogyan az elsô két felvonásban Schönberg is sokféle tematikus és akkordikus
formában használja ezeket a szerkezeteket, mindig konkrét drámai- szövegi jelen-
téssel, a harmadik felvonásban nálam is dallami és harmóniai jelképekként szólal-
nak meg, különféle permutációkban. Schönberg 3. felvonásra vonatkozó vázlatai-
ban a népet megjelenítô kórus nem kap szerepet, de azt egyértelmûen jelzik a doku-
mentumok, hogy az isteni szózatot képviselô szólóhangok a záró felvonásban is
jelen vannak. Ezért indítom velük a harmadik felvonást (4. kotta a 258–259. oldalon).

Ezek az akkordsorok különbözô alakzatokban szinte névjegyként hangzanak
fel Mózes és Áron utolsó találkozásakor is. Különösen hangsúlyosan szólalnak
meg az ítélkezés pillanataiban, amikor Mózes ráolvassa Áronra az árulást: „Elárul-
tad Istent – a kis istenek kedvéért, az eszmét a képek kedvéért … a rendkívülit a
közönségesség kedvéért” (3. felv., 583–585. ütem), Áron halálának pillanataiban
pedig az istenítélet jelképeként szólalnak meg, hiszen Áron Schönberg szövege
szerint sem erôszakos halállal hal meg, hanem mindössze annyi történik, hogy –
miután Mózes utasítására eloldozták a kötelékeit – holtan esik össze (5. kotta a
260–261. oldalon).

– Ha a dodekafon sor és a belôle létrehozott akkordok hordozzák a törvényt és Mózes külde-
tését, hogyan jelenik meg a másik pólus? A dodekafónia Schönberg által kialakított rendsze-
rében – legalábbis a 20- as és 30- as években írt mûveiben – minden hang egyenrangú.
– Meggyôzôdésem, hogy Schönberg 12 hangú rendszere olyan politonális gondol-
kodást rejtett, ami nemcsak hogy megfért a dodekafóniával, hanem egyenesen ab-
ból következett. A Mózes és Áron komponálásának idôszakában már majdnem egy
évtizede alkalmazta a dodekafóniát, s 12 fokú hallását olyan magas fokra fejlesz-
tette, hogy a kifejezés, a drámai hatás vagy az ábrázolás érdekében tulajdonkép-
pen bármit leírhatott – tonális összefüggéseket tartalmazó dallamokat, vagy funk-
ciósan is értelmezhetô akkordkapcsolatokat is –, miközben a rendszer kiegészítô
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3. kotta. 1. felvonás, 8–11. ütem, Winfried Zwilling zongorakivonata © Schott Music GmbH & Co. KG



hangjait is szerepeltette, tehát a 12 hang egyensúlya nem sérült meg. A Von Heute
aus Morgen (1928) címû opera énekszólamaira talán még nem jellemzô, de a Mózes
és Áront megnézve feltûnô (fôleg Áron szólamában és a népet megjelenítô kórusré-
szekben), hogy az egyes szólamokat viszonylag könnyû megtanulni, pontosan
azért, mert énekelhetô, sôt megjegyezhetô a hagyományos hangrendszerhez szo-
kott füleknek. Ezeket a háttérben meghúzódó funkciós vonzásokat, az egy- egy pil-
lanatra kiugró, tonálisan is értelmezhetô foltokat Schönberg gyakran a hangszere-
léssel és a faktúrával, az egyes hangok és szólamok regiszterbeli elhelyezésével is
segítette, sôt, olykor az eseményeket vagy helyszíneket jellemzô markáns karakterû
témákban is hagyta, hogy centrumhangok jöjjenek létre. Jellemzô, hogy az Áron-
hoz és a néphez kapcsolódó jelenetekben gyakoriak az ilyen pillanatok. A testvé-
rek elsô sivatagi jelenetében (1. felv., 98. ütemtôl) Áron táncos ritmikájú témája
H- dúrban induló és f- mollban végzôdô dallamként is felfogható – igaz, a kíséret-
ben ezalatt ütemenkénti lebontásban szólal meg a Reihe mind a 12 hangja. Ezt a
szakaszt átalakított formában én is visszaidézem a 3. felvonás elején, amikor Mó-
zes az ítéletre gyülekezô hetven vén bevonulására vár és visszaemlékszik erre a ta-
lálkozásra (3. felv., 120).

Aztán ott van az a párbeszéd, melyben az Aranyborjú- jelenet után Mózes fele-
lôsségre vonja Áront, és a korábban már említett törvény- téma megszólal (2. felv.,
1003). Áron válaszában (aki éppen a törvény lehetetlen voltáról akarja meggyôzni
Mózest) a rézfúvósokon játszott permutált alakhoz d- mollként is hallgatható toná-
lis folt kapcsolódik (2. felv., 1006). A sok további példa közül is kiemelkedik az
elôretörés motívuma, mely elôször akkor szólal meg, amikor Áron a csodák után
kimondja, hogy a Mindenható kiválasztotta a zsidó népet (1. felv., 898), s amikor
a tömeg elindul a sivatagba. Ugyanez a téma a felvonás legvégén a Fisz hangon áll
meg, melyhez rendkívül erôsen exponált c- moll akkordot társít Schönberg (1. felv.,
969). Ezért indítom én is c- moll akkordokkal a nép továbbvonulását a harmadik
felvonásban (3. felv., 661), sôt magából a Reihébôl is azokat a hangokat emelem
ki, melyek c- mollként is olvashatók, jóllehet a körülötte lévô 12 hangú szólamok
miatt természetesen nem ez a legfeltûnôbb benne. A bemutató után kaptam olyan
kritikákat is, melyek éppen ezeket az ötleteket helytelenítették, pedig – mint az
elôbbi példák is mutatják – a minták Schönberg zenéjébôl származnak.

Az említett jelenetben a Fisz és a C között feszülô zenei polaritást egyébként
is rendkívül nagy jelentôségûnek tekintem: kijelöli azt a hangzó teret, melynek
egyik végpontján Isten, a másik végpontján az emberi világ van, benne a közvetítô
mózesi törvényekkel (és azok zenei megjelenéseivel). Az általam komponált felvo-
násban így jöhetett létre a három pólus.

– Emiatt halljuk a harmadik felvonásban a Fisz hangot oly gyakran a háromvonalas oktáv-
ban felhangzó felsô orgonapontként, és egy másik formában, a xilofon által játszott kopogó
morze- ritmusként?
– Nyilvánvaló, hogy a Fisz hangnak már Schönbergnél is kiemelt szerepe van.
Mindkét felvonás ezen végzôdik, pedig a Reihe alapformájában a Fisz csak egy a
többi hang közül. Nem lehet véletlen, hogy éppen ezen a hangon áll meg a második
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4. kotta. 3. felvonás, 1–18. ütem, © Kocsis Zoltán, 2009 
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5. kotta. 3. felvonás, 638–665. ütem – Áron halála
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felvonás végén a Mózes utolsó mondatait kísérô, széles ívû vonós unisono- dal-
lam, s ez szól a „Wort, du Wort, was mir fehlt!” szavak alatt is. Ami pedig a Fiszhez
kapcsolódó kopogó ritmust illeti, ez is Schönbergtôl származik. Amikor Mózes
visszaérkezik a hegyrôl, már megjelenik a kopogás, elôször más- más hangmagas-
ságokon, de amikor egyetlen mozdulatára megsemmisül az Aranyborjú (2. felv.,
980) és azt mondja, hogy „Vége a ti erôtlen képzelgéseteknek, mellyel a határ-
talant egy képbe szorítottátok!”6, a xilofonon már Fisz kapcsolódik hozzá. Ezek
a példák bátorítottak fel, hogy a Fiszt én is különlegesen fontos elemként emel-
jem ki, lényegében a teljes harmadik felvonáson végigvonuló, Istent megjelenítô
hanggá tegyem. Túl a gondolati tartalmán, a Fisz felhangzásainak formai tagoló
szerepe is van, jelez kulminációs pillanatot, megállást, újraindulást, s vonatkozá-
si pontként uralja nemcsak az ítélet jelenetét, hanem a felvonást záró ütemeket
is. Fontos pillanatokat hordoz az elsô jelenetben is, amikor a bevezetô zenekari
szakasz után fölmegy a függöny, s a zenekar a magányosan gondolkodó Mózes
emlékezését ábrázolja. Mózes felidézi Áronnal való elsô találkozását, majd hall-
juk, ahogyan a gondolatai eljutnak a négyvonalas oktávában piccolón megszólaló
Fiszhez – azaz: Istenhez (3. felv., 133), s csak ezután hangzik fel a hûségmotí-
vum, mely trombitajelként hívja a tanácskozásra a véneket. A vízfakasztást ábrá-
zoló szakaszban Mózes dühét vetíti ki a xilofon ugyanebben a magasságban ját-
szott Fisz- ostinatója (3. felv., 298. ütemtôl). Ez az a jelenet, amikor Áron fejére
olvassa a rossz cselekedeteket. Ezek az ostinatók legtöbbször öt ütésbôl állnak,
annak alapján, hogy Schönberg a pusztában menetelô néphez is ötös hangcsopor-
tokat rendelt.

– Ez a morze- hang – Isten jelenvalóságát érzékeltetve – megszólal akkor is, amikor Mózes
az ember szabad akaratáról beszél (3. felv., 493- 496).
– Közvetlenül az ítélet elôtt pedig (lásd a 6. kottát a 264–265. oldalon) tetôponttá
válik, s tartott hangként végig szól azokban az ütemekben, melyekben a többi szó-
lam szigorúan dodekafón akkordmenetekben mozog, majd az utolsó pillanatban
hozzákapcsolódik egy olyan akkord, mely a zongora öt fekete billentyûjének hang-
jaiból áll. És ez egyben véget is vet Mózes elmélkedésének. Áron felé fordul, aki vi-
szont megsemmisülten áll, és utána már az ítélet következik.

– A harmadik felvonás befejezését annyira uralja a Fisz hang állandó jelenléte, hogy nem-
csak pseudo- tonalitásként érvényesül, hanem valamilyenfajta feloldásként is.
– Igen, a Fisz az utolsó 16 ütemben folyamatosan szól, bár közben kvart- illetve
bôvített kvart hangközbelépésekként a négyvonalas fisz és a kontra c közötti hat
és fél oktávnyi hangtérben fokozatosan kiépül a teljes 12 fokú rendszer. Igazi meg-
oldásról vagy feloldásról persze nem beszélhetünk, hiszen maga Mózes soha nem
jutott el a Kánaánba. De a xilofonon kopogó négyvonalas fisz hangokat elég erôs-
nek érzem ahhoz, hogy az elsô két felvonás tökéletes kétpólusossága mellé egy har-
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6 „Vergeh, du Abbild des Unvermögens, das Grenzenlose in ein Bild zu fassen!”



madik dimenziót is odahelyezzek vele, Isten zenei szimbólumaként. Mellette az
utolsóként (nagybôgôkön és kontrafagotton) megszólaló kontra C a Földet jelké-
pezi. Mózes utolsó mondata így szól: „A pusztában ez a nép mégis legyôzhetetlen!
Ez a nép eléri célját, mert vele van Isten!” Ez a mondat nem sugároz se magabiz-
tosságot, se kétségbeesést, nincs benne a második felvonás összeomlása sem, vi-
szont számot vet azzal, hogy Áron halála után már ôrá sincs szükség. A küldetését
teljesítette, a népe már nélküle is boldogul, és – zenei jelképekre fordítva – a felül-
rôl lefelé kiépülô teljes rendszerben egyesül az isteni akarattal.

– A bécsi Schönberg- archívumban ôriznek néhány vázlatot, melyek a Mózes és Áron utol-
só felvonásához készültek. Hogyan építette be ezeket a hangokat a 3. felvonásba?
– Összesen három olyan kottás töredék maradt fenn, melyekrôl a hozzájuk fûzött
szerzôi megjegyzések alapján egyértelmûen tudjuk, hogy Schönberg ide szánta
ôket.7 Mindhármat a felvonás elsô szakaszában használtam fel. Az elsô mindössze
két és fél ütem (4. kotta, 11–13. ütem), de nagyon konkrétan értelmezhetô téma-
szerkezet, kontrapunktikus anyag, mely engem leginkább a 3. vonósnégyes elsô té-
telére emlékeztet. Schönberg hangjait 32 ütemnyi kontrapunktikus folyamatként
vezettem tovább, s ebbôl lett az elsô jelenetet bevezetô elôjáték (3. felv. 11–42),
mely a függöny felmenetele elôtt hangzik fel. Négy ütemenként lineárisan egyet-
len hang sem ismétlôdik meg benne, vertikálisan viszont félütemenként mindig
megszólal a 12 hang. A második töredéket a 70 vén gyülekezésének zenéjében
használtam fel (3. felv., 156–158). Csak a harmadik töredékrôl lehet pontosan
tudni, hová készült eredetileg: Schönberg Áron behurcolását ábrázolta volna vele.
A vázlat megszakad a 9. hang után, tehát ki kellett egészíteni a hiányzó három
hanggal. (3. felv., 213–216). Nagyon erôsek benne a mozdulati gesztusok – mint-
ha valóban belöknék Áront Mózes elé –, ezért további két ütemmel, két újabb ta-
szítás- gesztussal bôvítettem ki.

– Csak a Schönberg által jóváhagyott szöveget zenésítette meg, vagy felhasználta az összki-
adásban közreadott további szövegváltozatokat is? Pierre Boulez szerint8, ha Schönberg
mégis befejezte volna az operát, biztosan bôvített volna a szövegen, talán a népnek is szere-
pet adott volna, sôt talán Isten hangját is konkrétabb eszközökkel szólaltatta volna meg.
– Bôvebb részleteket is választhattam volna a rendelkezésre álló szöveg- anyagból,
de úgy gondoltam, tiszteletben kell tartanom a Schönberg által lezártnak tekintett
változatot, különösen, hogy a kihagyott vázlatokban nincsenek olyan elemek,
amelyek lényegesen újat tartalmaznak a végleges alakhoz képest, legfeljebb egyes
leíró elemeikben (pl. a vízfakasztás ábrázolásakor) részletezôbbek. Ami Boulez vé-
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7 Schönberg vázlatainak facsimile közléseit ld.: „Ami a támpontokat illeti…” J. Gyôri László beszélgeté-
se Kocsis Zoltánnal a „Mózes és Áron”- ról. Holmi, XX/1 (2010. január), 98- 99.

8 „Pierre Boulez évoque sa concepcion de Moise et Aaron.” Une interview de Wolfgang Schaufler. Schön-
berg: Moses und Aron (lemez- kísérôfüzet), Deutsche Grammophon 449 174- 2, 1996, 32- 35. (Az interjú
ugyanitt angol, német és olasz nyelven is olvasható.)
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leményét illeti: az elsô két felvonás dramaturgiája lényegében egy kórusoperáé, az
utolsó felvonás viszont terjedelme és tartalma szerint Schönberg koncepciójában
is epilógusnak tekinthetô, melyben az Isten hangját jelképezô hat vokális szóla-
mon és a harcosok egyetlen kérdésén kívül csak szólószerepek vannak. Tulajdon-
képpen azt sem lehet pontosan tudni, mennyi idô telik el a bibliai történetben az
Aranyborjú bemutatása és Áron halála között. Talán több évtized is, hiszen a Bib-
liában az exodus lényegében a Második Könyv, Áron haláláról viszont csak a Ne-
gyedik Könyvben esik szó. Nehéz arra vonatkozólag bármit is biztosan állítani,
mit tett volna Schönberg, de úgy gondolom, az általa véglegesként hátrahagyott
szövegalakból is kibonthatóak voltak a Boulez által említett szereplôk. A felvonást
kezdô kilenc percnyi hangszeres zene fontos pillanatai közé tartozik a 70 vén gyü-
lekezését ábrázoló szakasz (3. felv., 144–213). Isten jelenlétét a korábban említett
zenei eszközökkel ábrázoltam, a népet pedig magam is szerepeltetem, hiszen
Áron halála után áthangszerelve, megváltoztatott faktúrával és a kórusszólamokat
hangszeres szólamokká átírva visszaidézem az elsô és második felvonás nagysza-
bású vonulás- jeleneteinek zenéit (3. felv., 681–726), kiegészítve az általam kom-
ponált akkordokkal, melyek a 12 törzs vezetôjének Mózeshez való átállását, azaz a
nép egységét jelképezik. A magára maradó Mózes legutolsó mondatai elôtt tehát
majdnem 30 ütemen keresztül felismerhetôen megszólal az elvonuló nép hangja
is, s ezt egy színpadi elôadásban akár érzékeltetni is lehet.

– Mindebbôl úgy tûnik, a dramaturgiai következetesség és a stílushûség érdekében fontos
szerepet szánt azoknak a zenei elemeknek, melyek vagy idéznek az elsô két felvonás anyagai-
ból, vagy – más környezetbe helyezve és értelmezve ôket – hivatkoznak rájuk.
– Úgy gondolom, Schönberg zenéjének szinte ijesztô tökéletességét más módon
nem is lehet felidézni, csak ha konkrét hangi kapcsolat is létrejön az elsô két felvo-
nással. A mintám Mozart Requiemjének Süssmayr- féle kiegészítése illetve befeje-
zése volt. Akár Mozart adta annak idején az ötleteket a már kész tételek újrafel-
használásához és az újonnan komponált szakaszokhoz, akár Süssmayr saját lele-
ménye volt, a Requiem mai alakjából nyilvánvaló, hogy Süssmayr pontosan értette
és ismerte Mozart zenéjét, s ez megmagyarázza azt is, hogy a hiányzó tételeket sa-
ját zeneszerzôi képességeit jelentôsen túllépve volt képes megkomponálni.

A Schönberg által használt Reihe tematikus alakváltozatairól, a törvény- téma
nálam is megjelenô akkordjairól már volt szó. De a szabadon komponált jelene-
tekben is használom a Reihét, például a vízfakasztást illusztráló szakaszban (3. felv,
371–372), vagy amikor Mózes a Mindenható közönyérôl beszél (3. felv., 504–
505). Ez utóbbiban a Reihébôl kiinduló 28 ütemnyi részben a legmélyebb és a
legmagasabb hangszerek mellett az Isten hangját hordozó vokális szólamok ábrá-
zolják azt, hogy a Mindenhatót nem érdekli sem a bûnbánat, sem az engesztelô
áldozat.

Jelentôs dramaturgiai funkciója van a pusztába vonuló nép már említett, újra
felidézett indulójának is, de más, konkrét színpadi helyzetekhez kapcsolódó zenei
elemeket is áttettem a harmadik felvonásba. Az elsô felvonásban például van egy
drámai és zenei értelemben is fontos pillanat, melyet maga Schönberg is kétszer
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szólaltat meg: elsôként akkor, amikor a testvérek elsô találkozásakor Mózes a
kételkedô Áron kérdésére9 („[Választott nép,] tudod- e imádni, akit elgondolni
sem mersz?”) felhördülve visszakérdez („Nem mer?” – 1. felv., 182. – lásd a 7. kot-
tát), majd a törvény akkordjaival kísérve elmagyarázza, hogy az egyetlen Isten
mindenhatóságának lényege éppen az elképzelhetetlenség, a láthatatlanság, a vég-
telenség, az örökkévalóság. (1. felv., 183–186). Ezeket az ütemeket játssza vissza
akkor, amikor a felvonás utolsó jelenetében (1. felv., 480- 484), a csodák bemutatása
elôtt Mózes és Áron már együtt beszélnek a tömegnek arról, hogy Istennek nincs
szüksége áldozat bemutatására (Mózes) és ôk Isten kiválasztott népe (Áron)10

A harmadik felvonásban közvetlenül az elôtt hivatkozom ezekre az ütemekre (lásd
a 8. kottát), mielôtt Mózes felrója Áronnak, hogy az egykori csodákat a saját szol-
gálatába állította.11 Idézek akkor is, amikor Mózes az elkövetett bûnök legnagyob-
bikát, a bálvány megalkotását rója fel Áronnak. Ekkor (3. felv., 537) a 2. felvonás
Aranyborjút ábrázoló akkordját használtam fel, majd a körülötte lejtett tánc jelleg-
zetes hangjai is megszólalnak (3. felv., 548–549). Az idézetek természetesen soha-
sem szó szerintiek, mert a hangszerelés és a faktúra mindig más. Ez Schönberg sa-
ját módszerére is jellemzô (7. és 8. kotta a 268. és 269. oldalon).

– Felhasznált- e más elveket is a stílushûség érdekében?
– Schönberg összhangzattanának van egy nagyon jellegzetes vonása: a kisszekun-
dot csak dallamlépésként használja, együtthangzásként sohasem. Ez körülbelül az
Op. 23- as Öt zongoradarabtól (1920–23), tehát a dodekafónia rendszerének kialakí-
tásától jellemzô a zenéjére. Ha Schönberg nagyon ritkán mégis alkalmaz kissze-
kund- súrlódást, annak mindig különleges jelentôsége van. A Mózes és Áron elsô két
felvonásában összesen egy ilyen helyet találtam, az Aranyborjú- jelenetben, s annak
is morális értelemben leginkább mélypontnak tekinthetô pillanatában, a szûzlá-
nyok feláldozását és az öngyilkosságok kezdetét összekötô ütemekben (2. felv.,
824–827) – tehát az emberáldozat és a hozzá kapcsolódó orgia kezdetén. Schön-
berg elvét én is tiszteletben tartottam, de egy helyen nálam is megszólal egy kis-
szekund- ütközés, mégpedig, amikor Mózes Áron szemére veti, hogy eltávolodott
az eredeti eszmétôl, s nem hitt sem a szó, sem a kép erejében12. Itt a fuvolák és a
fagottok kétszólamú dallamra osztva játsszák a Törvényt (eszmét) hordozó Reihe
hangjait, mellette pedig a szordinált trombitákon (vonós pizzicatókkal elszínezve)
egyszerre szólal meg a 6. és a 12. hang kisszekundja – a kétkedés és az értetlenség
hangjaiként (9. kotta a 270. oldalon).
– A harmadik felvonás szövege lényegesen rövidebb, mint az elsô kettôé. A megkomponált
harmincöt percnyi zene jelentôs része önálló zenekari anyag, mely az elsô kilenc percben be-
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9 Áron: „[Volk, auserwählt dem Einzigen] kannst du lieben, was du nicht vorstellen darfst?” Mózes: „Darfst?”
10 Mózes: „Der Einzige, Ewige, Allmächtige, Allgegenwärtige, Unsichtbare, Unvorstellbare verlangt kein Opfer von

euch.” Áron: „Er hat euch von allen Völkern auserwählt…”
11 Mózes: „Auch der Felsen, wie alle Bilder gehorcht dem Wort, daraufhin er Erscheinung geworden war.” (A szik-

la, mint a többi kép, engedelmeskedik a szónak, ezért is lett a csodás jelenség eszköze.)
12 Mózes: „Dem Ursprung, dem Gedanken entfremdet, genügt die dann weder das Wort noch das Bild…”
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8. kotta. 3. felvonás, 412–421. ütem
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vezeti a felvonást, megjeleníti az egyedül töprengô Mózes gondolatait, a 70 vén gyülekezé-
sét, az ítélet jelenetében kivetíti a szöveg súlyponti gondolatait, a felvonás záró szakaszában
pedig nagyszabású zenekari tablóként ábrázolja a nép vonulását és a magára maradó Mózes
utolsó mondatait.
– Tulajdonképpen már az is nagyon hálás feladat lett volna, ha csak önmagában a
szöveget zenésítettem volna meg, de ennél továbbmentem, mert úgy éreztem,
hogy bizonyos dolgokat meg kellett jelenítenem, másrészt pedig, pusztán a szöveg
melodrámaszerû megzenésítése aránytalanul rövid terjedelemre lett volna elegen-
dô. Egyébként pedig Schönberg két felvonásában is jelentôs szerepe van az illuszt-
ratív zenekari szakaszoknak. Ilyen az elsô felvonásban a csodák ábrázolása, vagy
az a tény, hogy az Aranyborjú- jelenet nagyon karakterisztikus hosszú szakaszok
láncolatából áll, melyek jelentôs részében egyáltalán nem énekelnek. A bemutató
után hallottam olyan kritikai észrevételeket is, melyben azt kifogásolták, hogy túl
sok közzenét komponáltam. Pedig ebben az esetben is Schönberg koncepciójából
indultam ki. Úgy vélem, kellenek akciók a színpadon, akkor is, ha jelképesen, azaz
csak a zenekari anyagban zajlanak. Ilyen a hetven vén gyülekezése és azok a közjá-
tékok, melyek az ítélkezés jelenetében a képekben gondolkodó Áron bûneit illuszt-
rálják. Külön ábrázolom a vízfakasztás varázslatát is (3. felv., 317–343), amikor pe-
dig Mózes a csipkebokrot, a Nílus vízét, a sziklát is képként említi, a zenekar ezeket
is pontosan megjeleníti (3. felv., 371–408). A majdnem negyven ütemnyi beveze-
tô zenére pedig Schönberg maga is utal a vázlatban.

– Az ítélkezés jelenetének utolsó szakaszában, Mózes Áron halála elôtt elmondott szónoklatá-
ban (3. felv, 598–624) mintha egy pillanatra megállna az idô. A klarinétszóló rusztikus sémi-
ta dallamkaraktere mellett a fojtott trombita és a dobfelszerelés szólamában erôteljes jazz- ele-
mek is megszólalnak. Ebben az egyszerre archaikus és modern epizódban érzékelhetô talán leg-
inkább, hogy a 3. felvonás majdnem nyolc évtizeddel késôbbi olvasata Schönberg szövegének.
– Ez az a jelenet, melyben Mózes – mintha nem is hallotta volna a katonák Áron
megölésére vonatkozó kérdését13 – a körülötte lévôkhöz kezd beszélni, s elmond-
ja utolsó intelmeit. Elôször csak két hangszer kíséri. Az egyik a klarinét, mely az
ókori eredetû közel- keleti sípok illúzióját kelti, s mely lényegében Mózes szomo-
rúságát ábrázolja. A másik szólam a gitáré, melyet a partitúrában Mózes hangsze-
rének nevezek, s amely valójában egy fikció, az egyiptomi piramisbelsôk falfestmé-
nyein látható lyra- típusú pengetôs hangszerek nyomán. (Színpadi elôadásban a
Mózest játszó szereplônek saját magát kellene kísérnie, akár úgy is, hogy a zeneka-
ri árokból „play back” szólamként szólal meg a gitár hangja.) Ezzel a fiktív hang-
szerrel érzékeltetem, hogy a beszédhibás Mózes számára a zene, mint közlendôjé-
nek hordozója, talán sokkal többet jelenthetett, mint ahogyan ez az elsô két felvo-
násból kiderül. A gitár tehát magát Mózest jelképezi. A monológhoz a 13. ütemtôl
két másik szólam csatlakozik, elôször a jazz- dobfelszerelés pontozott ritmusú os-
tinatója, majd a fojtott trombita szintén pontozott ritmusú dallama, melynek fél-
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13 Harcosok: „Sollen wir ihn töten?” („Öljük meg?”)



reérthetetlen jazz- karaktere a bûn zenei szimbólumaként jelenik meg, hiszen
Schönbergnél az Aranyborjú- jelenetben szintén a jazz (a 20- as évek ragtime- stílu-
sa) hordozza ezt az üzenetet. A szomorúság, a bûn és Mózes személye melodikus
szempontból is elkülönül ebben a monológban. A klarinét bôvített szekundos,
hullámzó- trillázó dallama a 12 hangból négyet használ (f- g- aisz- h), a trombita
ugyanezeknek a hangoknak a tükörfordítását (c- desz- e- fisz) játssza, a gitár szóla-
ma pedig a kimaradó négy hangból építkezik (a- d- asz- esz). Tehát ebben a szakasz-
ban is jelen van a 12- fokúság. A trombitaszólóval és a dobfelszereléssel pedig az
ellentétességet akartam érzékeltetni, azt, hogy Mózes mindvégig valamilyen, számá-
ra elfogadhatatlan, küldetésétôl idegen dologtól akarja megóvni a népét (10. kotta
a 273. oldalon).

– Ennek a jelenetnek az idôn kívüliségét – vagy inkább kifelé forduló szózatszerûségét – a
kamarazene- faktúra is érzékelteti. A harmadik felvonás többi részében viszont lényegében
Schönberg hangszínekben gazdag nagyzenekari apparátusát használja. Milyen mértékben
törekedett Schönberg hangszerelési stílusjegyeinek átvételére? Alkalmazta- e a Schönberg ál-
tal „hangszínmelódiá”- nak nevezett elvet?
– Mindig gyûlöltem a hangszerelésben az anakronizmust, ezért természetesen
követtem Schönberg hangszerelési elveit. Amivel ô az Op. 16- os Öt zenekari darab
(1909) „Farben” („Színek”) címû tételében még csak kísérletezett, a Mózes és
Áronban már fontos dramaturgiai eszköz, sôt a hangrendszeren belüli erôviszo-
nyok alakításában is jelentôs szerepet kap. Az azonos szólamon belül alkalma-
zott unisono- színkeverések adekvát módon szolgálják nemcsak a dodekafónia el-
vét, hanem Schönberg nagyon gyakran kontrapunktikus elveken alapuló dallami
gondolkodását is. Ugyanazt a 12 hangú akkordsort más- más összhangzattani
funkcióként halljuk vonósokon, fúvósokon, kevert hangszínekkel, de a különle-
ges zenekari színek fontos hordozói a billentyûs (zongora, cseleszta), a pengetôs
hangszerek (mandolinok) és a nagy ütô- apparátus is. A hangszíneket és oktávre-
gisztereket tehát én is fontos kompozíciós eszközökként használtam. Egy jellem-
zô példa: a Mózes utolsó mondatait keretezô zenekari szólamokban a második
felvonás végén megszólaló hat hangos dallamot teljes témává bôvítettem. (3. felv.,
727–742). A 12 hang itt háromszor ismétlôdik egymás után, de az egyes hangma-
gasságok sohasem ismétlôdnek ugyanabban az oktávregiszterben. A vonósokon
megszólaló dallam tehát úgy van elosztva, hogy egyszer minden hang mind a há-
rom oktávban megjelenik. A hangközlépések különbözô iránya, az ambitus, a vál-
tozó oktávok miatt – az ismétlések ellenére – ugyanaz a 12 hang mindig más
funkciót kap, s ezeket a változásokat a vonósdallamhoz rendelt kísérôszólamok is
tovább színezik. A 3. felvonás komponálásakor azonban némileg megkötötte a
kezemet, hogy Schönberg itt a kórusnak már nem írt szöveget, így nem használ-
hattam ugyanazt a vastag ceruzát, amelyet az elsô két felvonás tömegjelenetiben
Schönberg használt. Tehát azt mondhatnám, hogy az 1930- as évekre kikristályo-
sodott hangszerelés helyett a 3. felvonás jelentôs részében meg kellett marad-
nom a 10- es és 20- as évek Schönberg- zenéjének hangszínekben gazdag, de áttet-
szôbb hangzása mellett.
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– A Mózes és Áron összefoglaló alkotás. Egyrészt Schönberg nagyszabású formában össze-
gezte benne mindazt, amit az általa létrehozott dodekafón kompozíciós módszerrel egy na-
gyobb léptékû zenedramaturgia szolgálatába lehetett állítani, másrészt ez az opera mûvészi
és emberi hitvallásának is egyik legtisztább megfogalmazása. Mára zenetörténeti távlatok-
ból is bizonyossá vált, hogy ez a mû egyben a 30- as évek európai kultúrájának is egyetemes
értékû mûvészi vívmánya, jelentôsége a Zsoltárszimfóniáéhoz és a Cantata profanáéhoz
hasonlítható. Tény azonban az is, hogy ez a zene az elôadótól különleges hallást és jelentôs
technikai felkészültséget, a hallgatótól pedig nem kis intellektuális erôfeszítést igényel. Ön
szerint mennyire idôszerû mindez kényelemre és jólétre áhítozó korunkban?
– A Mózes és Áronban felvetett morális problémák ma is aktuálisak. Az üzenetei
most is érvényesek, de talán nem általában az emberiség, hanem az egyes emberek
számára. Nem is kell túl messzire néznünk, hogy észrevegyük a közelmúlt magyar
politikai történéseiben Mózes és Áron konfliktusának alaptípusait: azt a kérdést,
hogy a hatásosan tálalt tévedések népszerûsége, vagy a rosszul kommunikált he-
lyes utak elutasítása milyen károkat okozhat, vagy azt, hogy hogyan lehet az elvek-
hez ragaszkodva politizálni, vagy lehet- e egyáltalán, mert én ilyen politikust nem
ismerek. Talán olyan országokban lehet velük csak találkozni, ahol a demokra-
tikus folyamatok sokkal régebben indultak el, és az emberek már megtanultak,
tudnak élni a demokráciával. Ezért is gondolom azt, hogy ez a történet sokkal in-
kább szól az egyes emberekrôl, mint magáról a néprôl. Lehet, hogy a nép manipu-
lálható, de csak akkor, hogyha a közös eszméket tudatos vagy öntudatlan egyéni
tudattá sikerül alakítani.

Változik a világ, és nem biztos, hogy jó irányba. A számítógép hasznos, de sok
tekintetben elkényelmesíti a memóriánkat. Schönberg életvitele, a zenéjében is
megnyilvánuló világlátása, és különösen a polihisztorsága ezért valami mást is
megmutat. Ô maga nem csak zenész, hanem kiváló festô, író, gondolkodó és nagy
szellemi kisugárzású tanár is volt. Nemrég kezembe kerültek a játékkártyái, mert
játékkártyát is tervezett, ezek is különlegesek. Mindent, amihez hozzányúlt, zseni-
álisan csinált. Jól teniszezett, jól úszott, teljes életet élt, amelyet mi már nem
élünk. Engem erre tanít ez a zene, de a dodekafónia szabályrendszere és egyensú-
lya is: valahol abban is benne van a teljesség igénye. Schönberg mûvészete mind-
emellett hihetetlen intellektuális kaland. Aki megtanul benne tájékozódni és fogé-
konnyá válik a szépségeire, az már valósággal lubickol benne.
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A B S T R A C T
TÜNDE SZITHA:
„IT TEACHES US TO LIVE OUR LIFE AS A WHOLE”

Zoltán Kocsis talks about Schönberg’s Moses and Aron
and the third act composed by him

In the summer of 2009 Zoltán Kocsis completed Arnold Schönberg’s unfinished
opera Moses and Aron with a third act, closely following the libretto the composer
had left behind. This completed version was premiered by the National Philhar-
monic Orchestra and Chorus featuring Wolfgang Schöne as Moses and Daniel
Brenna as Aron) on 16th January, 2010 in Budapest, conducted by Zoltán Kocsis.

This interview is focused on the motivation and compositional methods of his
work. Kocsis accepts the general judgement of the musical world, which regards
Moses and Aron as one of the most complete „unfinished works” of music history.
However, in the course of the Hungarian premiere of the original form at the
Miskolc National Opera Festival (2009) he experienced the theatrical and musical
absurdity of performing the third act in prose form. Although Schönberg had
authorized the staging of the third act in this way, according to Kocsis the speech
mode equalizes the role and dramatic power of the personalities of Moses and
Aron, firmly distinguished by Sprechgesang and bel canto singing in the first and
second acts. This was the first motive that prompted him to write a score. The
other was his desire to find a strong musical reply to the fiasco of Moses, to
answer his open- ended sentence „O Wort, du Wort, was du mir fehlst…” and to
expand the two dimensions of the first two acts (Moses: canon and discipline –
Aron/people: pragmatism, caducity and outrage) with a third one (God: trans-
cendency and judgement), which can be detected in the libretto.

The most important task for Kocsis was to compose the third act to Schön-
berg’s music as coherently as possible from the distance of almost eight decades.
He made use of the three fragments of sketches preserved in the Arnold Schön-
berg Center in Vienna; he composed his own inventions as well in the system of
consequent dodecaphony; he maintained the twelve- tone Reihe of the opera as a
basic structural and melodic principle; he quoted the six- chord opening phrase of
the first act in several forms of variations as the icon of the divine canon; and at
several points he used quotations, allusions and paraphrases from the first two
acts. Nevertheless he considers the third act as his own music with strong re-
ferences to Schönberg. He invented a number of illustrative instrumental inter-
ludes to depict the visual element of the libretto, included a passage of jazz cross-
talk in Moses’ last scene (which has more connection with contemporary jazz
style, than with Schönberg’s era), and – by giving a central role to F sharp almost
throughout the act – he effected a melodic and harmonic release at the end of the
opera: as a symbol of God this motif leads the marching people forward to the
desert and affords resignation to Moses.
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Zoltán Kocsis (1952), pianist, composer and conductor. His worldwide career started during his
study years at the Ferenc Liszt Academy of Music, at the age of 18. His repertoire involves the piano,
chamber and orchestral music from the 18th century to contemporary music. His exuberant discography
(Hungaroton, Harmonia Mundi, Denon, Philips/Decca) includes the complete piano music of Bartók,
selected works by Debussy, Beethoven and Johann Sebastian Bach, and a wide segment of the sym-
phonic and chamber repertoire. He is a devoted performer of contemporary Hungarian music, partic-
ularly of the works of György Kurtág, Zoltán Jeney and László Vidovszky. As a composer (and a per-
former) he was a member of the New Music Studio of Budapest from 1970 to 1990. Besides writing
his own compositions he has made several transcriptions and orchestrations from the piano and
chamber music of the 19th and 20th centuries. Since 1997 he has been the general music director of
the National Philharmonic Orchestra.

Tünde Szitha (1961) graduated as a musicologist from the Ferenc Liszt Academy of Music, Budapest;
in 1996–1999 she attended the Doctoral Programme in Musicology at the same institution. She has
been active as a music critic and journalist from 1985; her articles (mainly on contemporary music),
reviews and interviews have been published in several periodicals. Her research is focused on
Hungarian music after 1945: her short monographs on the Hungarian composers Zoltán Jeney and
László Vidovszky were published in 2003 and 2007. Her PhD thesis in preparation is about experi-
mental music in Hungary from 1970 to 1990. From 2002 to 2010 she taught music history at the
University of Debrecen Faculty of Music. She is currently working as Promotion Manager for Univer-
sal Music Publishing Editio Musica Budapest Ltd.
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