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A Dohnányi-évforduló hazai vonatkozásai 

1977 évfordulói közül elsősorban a Beethovenére irányul az egyetemes zene
élet figyelme. Zenei intézmények, kutatók, előadóművészek versengve ünneplik, 
választékos műsorokkal, újabb adalékokkal hódolva emlékének. Ünneplése közepette 
emlékezünk meg egy igazi előadóművészről, aki hitelesen tolmácsolta Beethovent: 
Dohnányi Ernő születésének századik évfordulója ugyancsak az 1977-es év zene
történeti eseménye. Több mint hatvan évet átfogó munkássága folyamán világszerte 
a legnagyobb Beethoven-tolmácsolók között tartották számon. Művészetével hazánk 
közönsége is korán megismerkedett. Dohnányi országunkban 25 turné során 60 hang
versenyen lépett fel 1900—1944 között, ezenkívül a romániai sajtó folyamatosan 
tudósította a zenekedvelő közönséget a művész pályájának eseményeiről. Egyetlen 
világhírű külföldi előadóművészé sem közelíti meg Dohnányi romániai hangver
senyeinek számát, ami pedig a művészi minőséget illeti, „. . .művészetét a kritika 
mérőzsinórjával lemérni nehéz, de fölösleges is lenne. Csak bámulni és magasz
talni lehet. . ." — írja a krónikás a marosvásárhelyi Hírlap 1927. május 7-i szá
mában. 

Hangversenyei városok szerint a következőképpen oszlanak meg: Arad 11, 
Brassó 4, Bukarest 2, Csíkszereda 1, Dés 1, Kolozsvár 18, Marosvásárhely 6, Nagy
szeben 2, Nagyvárad 10, Sepsiszentgyörgy 1, Székelyudvarhely 1, Temesvár 6. 1925-
ben elmaradt Nagyvárad, 1926-ban Marosvásárhely, 1942-ben Kolozsvár. 

Műsorait elsősorban a zeneirodalom klasszikus értékeiből állította össze: 

Bach 14 Franck 5 
Bartók 4 Händel 2 
Beethoven 81 Liszt 20 
Brahms 7 Mendelssohn 7 
Chopin 43 Mozart 10 
Csajkovszkij és Berlioz 1 - 1 Schubert 57 
Dohnányi 80 Schumann 21 

Saját szerzeményein kívül elsőként Beethoven szerepel, majd a négy nagy 
romantikus (141), és csak utánuk következik Bach. A romantikus művek javára dől 
el végérvényesen a stílus szerinti válogatás (161). Furcsa helyzetben van Mozart, 
de ezt egyfelől a hazai zeneélet potenciáljával (Dohnányi más helyen ciklusban 
is játszotta Mozart összes zongoraversenyét), másfelől a korízlés divatos sztárkul
tuszának kevésbé Mozart, annál inkább a romantikus zeneirodalom által való 
kielégítésével magyarázhatjuk. 

Romániai hangversenyei műsorán csak két alkalommal nem szerepel vala
milyen Beethoven-mű. Hogy mennyire szerves része volt zongoraművészetének a 
Beethoven-interpretálás, azt bizonyítja a feltűnő hasonlóság az egész Dohnányi-
karrier „kerete" és romániai szerepléseinek első és utolsó műsora között. Dohnányi 
Beethovennel kezdi és zárja pályafutását. Első erdélyi hangversenyén, Kolozsváron 
1907. március 19-én elhangzik az op. 109 E-dúr szonáta; utolsó, 1944-es kolozsvári 
estjének teljes műsorával ugyancsak Beethovennek hódol (op. 53, op. 109, op. 26, 
op. 2, nr. 3). A Dohnányitól hazánkban előadott Beethoven-műveket alábbi táblá
zatunk szemlélteti: 

Zongoraművek, Hegedű—zongora művek, 
szonáták hegedű — zongora szonáták 

op. 2. nr. 3. C-dúr 3 V. op. 24. F-dúr 2 
op. 10. nr. 2. F-dúr 1 VII. op. 30. c-moll 3 
op. 13. 5 VIII. op. 30. G-dúr 1 
op. 26. Asz-dúr 4 IX . op. 47. Kreutzer 10 
op. 27. nr. 1. Esz-dúr 1 Egyéb művek 
op. 27. nr. 2. cisz-moll 33 G-dúr románc 2 
op. 28. Pastorale 1 F-dúr románc 2 
op. 31. nr. 2. d-moll 1 Szimfonikus művek 
op. 53. C-dúr. Waldstein 5 G-dúr, zongoraverseny 1 
op. 57. Appassionata 9 III. Leonóra-nyitány 1 
op. 78. Fisz-dúr 2 Egmont-nyitány 4 
op. 109. E-dúr 3 IX . szimfónia 1 



jelen adataink szerint tehát Dohnányi Ernő 81 alkalommal szólaltatott meg 
Beethoven-művet romániai hangversenyein. Az előadott művek közül a legtöbbször 
játszottak Beethoven kimagaslóbb szerzeményei: az Appassionata, a Waldstein 
és a Pathétique zongoraszonáták és a Kreutzer, valamint a c-moll hegedű—zongora 
szonáta. 

Ezelőtt 50 évvel, 1927-ben Beethoven halálának századik évfordulóján Doh
nányi Ernő is hozzájárult Beethoven romániai ünnepléséhez, két turné keretében. 
Első turnéján Telmányi Emil hegedűművésszel játszik: 

Május 4. Arad. A kultúrpalota termében összegyűlt közönség előtt az Appas
sionata, Tavasz, Kreutzer szonáták és egy románc hangzik el. Az Erdélyi Hírlap 
krónikása szerint: „Dohnányi Appassionátája és kettőjük Kreutzer-szonátája 
Beethoven világszerte való ünneplésének legszebb momentumává avatta a tegnapi 
estét." 

Május 5-én, Marosvásárhelyen Dohnányi önálló estjén többek között Beethoven 
d-moll op. 31. nr. 2. és op. 27/2. szonátáját játszotta: „Beethoven szelleme él 
ebben az emberben és a beethoveni szeretet kormányozza rendkívüli talentumát." 
(Sényi László, A Ma). 

Május 6-án, a kolozsvári Magyar Színház termében: „ . . . Telmányi Emil pompás 
muzikalitása, virtuóz technikája kongeniális módon érzékeltették Beethoven géniu
szát. Dohnányi Ernő [ . . . ] zsenialitása oly nagyvonalúan mint tegnap este — Beetho
ven legnehezebb és legrejtelmesebb opusait interpretálta — még egy ízben sem 
domborodott ki. Appassionatája, a c-moll szonáta andantéja felülmúlhatatlanok 
voltak. [...] A tegnapi est fénypontja a műsor második felét betöltő Kreutzer-
szonáta volt [ . . . ] , melyen kívül az F-dúr románcot adták elő. (Keleti Újság, 1927. 
május 8.) 

Május 7-én a nagyváradi Heyman színkörben tartott estről (Tavasz, op. 27, 
Kreutzer-szonáták és a G-dúr románc) írja Guttmann Miklós a Nagyváradi Esti
lapban: „Ugyan mi újat is írhatnánk ennek a hatalmas művészegyéniségnek felül
múlhatatlan teljesítményéről? [...] Annyi bizonyos, hogy Beethoven fennkölt eszmei 
tartalmú szonátái Dohnányiban és Telmányiban a legideálisabb tolmácsolókra lel
tek." 

Május 8-án az aradi kultúrpalotában tartott második estjükön vegyes műsorral 
lépnek fel. Beethovent az op. 78 Fisz-dúr szonáta képviseli. 

Május 9-én tartják utolsó estjüket a temesvári tisztikaszinóban. Itt is a 
legnagyobb elismerés hangján írnak róluk: „Sok százezren játszották és fogják 
»játszani« Beethovent. Ők ketten [...] nem játszottak nekünk. Dohnányi és Tel
mányi az apostolok meggyőződésével, átszellemült lélekkel prédikáltak a zenei ú j 
testamentumból. [...] A hangverseny után [...] az első pillanat némasága Beethoven 
emlékének —, a hangos ünnepi manifesztáció Dohnányinak és Telmányinak, a 
megfellebbezhetetlenül legeszményibb Beethoven-interpretátoroknak szólt. (Braun 
Dezső, Temesvári Hírlap, 1927. május 12.) Műsoron a VII. c-moll szonáta, a Kreutzer, 
az Appassionata és a G-dúr románc szerepelt. 

A korabeli sajtóból kiragadott idézetek aligha képesek valósan érzékeltetni azt 
a fenntartás nélküli hódolatot, amellyel a kritikusok és a közönség Dohnányi 
Beethoven-művészetének adóztak. 

Második hangversenykörútján vegyes műsorokkal lép fel önálló előadóesteken, 
de Beethovent mindig műsorába foglalja. Kiemelkedő esemény színhelye a kolozs
vári „kétágú" református templom, ahol november 29-én Dohnányi vezénylete 
alatt elhangzik a IX . szimfónia a helybeli zenekar, énekkar és szólisták előadásá
ban. A szervező és betanító ezúttal is Rezik Károly volt, akinek sikerült össze
állítania egy részben hivatásos, részben műkedvelő zenészekből álló 72 tagú zene
kart, 120 tagú énekkart, szólistaként pedig Lévai Ilona (szoprán), Albisi Margit (alt), 
dr. Fellner Győző (tenor), Bretán Miklós (bariton) lép fel. Ez alkalommal a Corvin 
könyvnyomda nyolcoldalas ünnepi műsorfüzetet adott ki. Ez a hangverseny az 
egyetlen, amelyen Dohnányi helyi zenekart vezényelt, a szemtanúk szerint 2-3 pró
bával kellett előadni a műsort mint a Beethoven-szimfóniák sorozatának záróhang
versenyét. A műsor bevezető száma az Egmont-nyitány volt. „Dohnányi teljesen 
partitúra nélkül dirigált —, dirigálási módja elragadóan lendületes és kifejező. 
(Keleti Újság, 1927. december 1.) 

Miként hatott Dohnányi művészete a hazai zeneéletre? 
A személyes ismerkedést a legtöbb városban már előkészítették elsősorban 

újságcikkekkel, melyek a zeneélet új csillagaként emlegetik, másodsorban műveinek 
bemutatásával. Nagyváradon, Nagyszebenben, Kolozsváron már a század elején 
játszották az op. 1. zongoraötöst. A Dohnányi-művek előadásánál kezdetben szokás 
szerint helybeli jeles zeneamatőrök vagy szakemberek működtek közre. Az első 
világháború után már minden városunkban akad Dohnányi-interpretátor. Temes-



várott — a Tomm-vonósnégyes, Kolozsvárt — Zsembery Elvira, Hevesy Piroska, 
Aradon — Szántó Erzsi, Vass Sándor, Nagyváradon — Fischerné Szalay Stefánia, 
Marot Annie, Wechsler Ily, Brassóban — Pap Kovács Edit. Érdekes színfolt közöt
tük a bukaresti Nottara kvartett (C. C. Nottara, Enacovici, Popovici, George Cocea) 
aradi hangversenye, amely egy Dohnányi-vonósnégyest adott elő (feltehetőleg az 
elsőt avagy a másodikat). Rita Marcus és Maczalik Gabi nagyváradi hangversenyén 
1933 decemberében Dohnányi-dal is szerepelt, a bukaresti Sandu Albu két nagy
váradi hangversenyén a Ruralia Hungar icából játszott részleteket 1935 elején. 

A Dohnányi-hangversenyeket felidéző emlékezésekből hadd idézzünk Ana Voi-
leanu Nicoară: Chipuri şi mărturii című kötetéből (Editura muzicală a Uniunii 
Compozitorilor. Bucureşti, 1971. 39.): „Alig tizenöt éves korom után volt részem 
az első művészi zeneélményben, amikor Ernst v. Dohnányi zongoraestjén ott voltam 
a nézőtéren. Többek között Schumann Karnevalját játszotta, melyet nagyjából is
mertem édesanyám révén. Még emlékszem arra a csodálatra [ . . . ] , melyet a zenei 
megnyilatkozás művésziessége váltott ki. E felfedezés után kezdtem nehezebb zene
művek tanulmányozását: Beethoven szonátáit, Schumanntól a Gyermekjeleneteket, 
Chopin-noktürnöket, sőt még Bach-prelúdiumokat és -fúgákat is." A későbbi kiváló 
zenepedagógus vall így arról a különleges élményről, amely annyira ösztönző lett 
a számára. Az említett hangverseny (Nagyszeben, 1907. március 21.) műsorán sze
repelt két Beethoven-szonáta is: op. 102 és op. 109, de a serdülő lány figyelmét 
elkerülte előadásuk. 

Hazai zenészek is részt vettek Dohnányi hangversenyein: 
— 1910. március 20-án a nagyváradi hangversenyen közreműködtek Földesy 

Arnold és Fischerné Szalay Stefánia; 
— a kolozsvári zenekar részvétele Beethoven IX . szimfóniájának és Egmont

nyitányának előadásában; 
— az 1928. október 21-i brassói hangversenyen a helybeli zenekar Paul Richter 

vezényletével kíséri Dohnányit, aki Beethoven 5. zongoraversenyét adja elő. Külön 
figyelmet érdemel a Dohnányi—Enescu—Casals trió szereplése a budapesti zene
akadémián 1913-ban. (Bővebben tárgyalja: Lakatos István: Zenetörténeti írások. 
Kriterion, 1970.) 

Kiváló és nagyszámú hangversenyeivel is hatott Dohnányi a hazai zenepeda
gógia fejlesztésére, s főként azzal, hogy egész aktív tanárkodása alatt számtalan 
hazai tanítványa volt. A berlini zeneakadémián volt tanítványa Gmeiner Luise 
(Brassó), később Domokos László (Szatmár), az Aradról elszármazott szülők gyer
meke, Kilényi Ede, a Kolozsvárt letelepedett Hevesy Piroska. 

A romániai sajtó mindig figyelemmel kísérte Dohnányi működését, hangver
senyeiről számtalan elismerő krónika jelent meg. Aradon a két világháború között 
Dr. Szelle Károly, Ungár Imre, Krenner Miklós, Salgó Pál, Balla Böske, Brassó
ban — előbb Rudolf Lassel, majd Horváth Henrik, Kolozsvárt — Mannsberg Árvéd, 
Kuncz Aladár, Lakatos István, Marosvásárhelyen — Sényi László, Nagyváradon — 
Guttmann Miklós, Temesvárt — Járosy Dezső, Braun Dezső méltatják a helybeli 
lapokban Dohnányi művészetét. A Temesvárt megjelenő Zenei Szemle pedig 1927 
X — X I . számában több cikket közöl, különböző oldalairól világítva meg a zene
művész gazdag tevékenységét. 

A fentiekben elsősorban az előadóművész Dohnányit méltattuk, még közelebb
ről Dohnányit mint Beethoven-előadót a kettős jubileum alkalmából. Talán van 
valami jelképes kettőjük újabb találkozásában. 

Lokodi András ötvöstála 


