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Csaba Péter

Barátom Kocsis Zoltán!

Nagyon megdöbbentem amikor megtudtam, hogy Kocsis Zoltán nincs többé köztünk. 
Montrealban ért a hír; és nem hittem el, hogy ez igaz lehet. Nem olyan rég még beszél-
tem vele, és ő mindig olyan erős volt, és biztos abban, hogy mindent le tud győzni….

Tiszteltem és szerettem őt!  Ez kölcsönös volt, és erről többször is meggyőződhettem.
Zoli nagyon akarta, hogy letelepedjek Magyarországon; de ez abban az időben nem 

volt lehetséges, hiszen a ’70-es évek Romániájában a politikai helyzet nem volt erre 
alkalmas.

Erdélyben ismerkedtünk meg, éjjeleket zenéltünk és beszélgettünk mindenről; zenéről, 
az életről, politikáról, érzelmekről, magyarságról... Ez a cinkosság  örökre megmaradt ben-
nünk, s habár az utóbbi időkben elfoglaltságunk miatt kevesebbet tudtunk találkozni, ezek 
a pillanatok mégis olyanok voltak, minthogyha csak egy nappal azelőtt váltunk volna el.

Kocsis Zoltán egy zseniális muzsikus, előadó és személyiség volt, de közöttünk a 
kapcsolat direkt, egyszerű és igaz volt. Közös hegedű/zongoraestjeink Magyarországon, 
Romániában, Franciaországban, Spanyolországban közös élmény volt mindkettőnk szá-
mára. Zoli révén ismertem meg a magyar zenei és művészeti élet több markáns alakját, 
akikkel aztán sokat dolgoztam és zenéltem együtt a világ különböző pontjain.

Hadd mondjak el két olyan történetet, amiből megismerhetünk egy spontán, impro- 
vizáló és természetesen egyszerű Kocsis Zoltánt.

1979-ben, a bukaresti, vásárhelyi és kolozsvári koncertünk után az utolsó fellépé-
sünk Szatmárnémetiben volt. Éjjeli vonattal mentünk Bukarestből Szatmárra, ahol este 
közös hegedű/zongoraestünk volt. Egész éjjel beszélgettünk, s mielőtt megérkeztünk, 
Zoli elkezdett arról beszélni, hogy neki másnap már koncertje van Budapesten, s nincs 
ideje gyakorolni a Mozart zongoraversenyt, és milyen jó lett volna, ha itt tudna próbálni.

Az állomáson várt minket a Szatmári Filharmónia igazgatója. Beszélgettünk, s egyszer 
csak szóvá tettem Zoli „problémáját”. Az igazgató megkérdezte, mikor megyünk próbálni? 
Erre mi azt válaszoltuk, hogy mi csak egy kis terempróbát tartanánk úgy déli 12 órakor.

Délben bementünk a Filharmónia Nagytermébe és ott egy hihetetlen meglepetés 
várt. A Szatmári Filharmonikus Zenekar ott ült a színpadon és várt minket. A betervezett 
próbánk helyett átvettük egyszer a zongoraversenyt. Az esti koncerten pedig a Mozart, 
Beethoven, Brahms és Bartók hegedűs/zongorás műsorunk után ráadásként előadtuk 
a Mozart kv 414-es A-dúr zongoraversenyt, Zoli zongorázott, én vezényeltem. Óriási 
siker volt, a közönség majd szétverte tapsával a termet az „ajándék” miatt. Ez abban az 
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időben azért volt lehetséges, mert Kocsis nagyon híres volt Erdélyben, és én is sokszor 
felléptem Szatmáron.

A másik történet a lemezfelvételekről szól. A ’80-as évek elején fel kellett, hogy vegyük 
a Hungarotonnak J. S. Bach 6 hegedű-/zongoraszonátáját. A munka nagyon jól ment, 
három és fél nap alatt felvettük mind a hat művet. Maradt még két felvételi napunk, és 
ott törtük a fejünket hogy most mit csináljunk. Zoli egyszer csak azt mondja, hogy mi 
lenne, ha felvennénk valami más zenét, s hogy menjünk el hozzájuk és válasszunk valamit 
a kottatárából.

Az édesapja a felvétel végén, éjjel kettőkor elvitt hozzájuk, Zoli felmászott a létrán a 
kottatár tetejére és onnan adogatott le mindenfélét. Végül úgy döntöttünk, hogy Kreis-
ler-átiratokat veszünk fel és reggel hatig átjátszottunk és átnéztünk egy csomó darabot. 
Aztán lefeküdtünk, este bementünk a stúdióba és felvettünk egy nagylemezt, 17 Kreis-
ler-darabot, amelyekből úgy ő, mint én csak kettőt vagy hármat játszottunk azelőtt.  
És mivel még mindig maradt vagy 2–3 órányi idő, Zoli felhívta a papáját, aki elhozta a 
Bartók – Országh: Magyar népdalok hegedűre és zongorára kottáját, darabok amelyeket 
többször játszottunk koncertjeink során, és ezeket is felvettük. Zoli a darabokat egy kisle-
mezen akarta megjelentetni, de ez nem valósulhatott meg, mert én aztán Franciaországba 
mentem. A felvétel a mai napig valahol a Hungaroton archívumában van.

Az egyik utolsó ötlete, terve pedig az volt, hogy csináljunk három koncertet – mivel mind 
a ketten hangszeres előadók, majd karmesterek lettünk –: az elsőn az egyik szólista, a 
másik vezényel, a Nemzeti zenekar vagy a MÁV Szimfonikusokkal, a harmadik koncert 
ennek a fordítottja lett volna, majd a másodikon adjuk elő J. Brahms három hegedű-/
zongoraszonátáját.

Sajnos ez az ötlet nem valósult meg, mert valami miatt, főleg kalendáriumi egyeztetés 
miatt, mindig halasztottuk a tervet.

Kedves Zoltán, köszönöm mindazt, amit tőled kaptam, amit velem megosztottál, amit 
együtt átéltünk. Örökre az emlékezetemben marad a Zenélésed és a Zenéd.

Isten nyugosztaljon!


