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Dohnányi Ernô 1949- tôl kezdve 1960- ban bekövetkezett haláláig az Egyesült Álla-
mokban élt és a Florida State University zongora- és zeneszerzés- professzoraként
mûködött. Bár zeneszerzôként az évtized elsô felében volt tevékenyebb, utolsó al-
kotói periódusa összességében is figyelemre méltóan termékenynek bizonyult.
Meglehetôsen heterogén csoportot alkotó amerikai mûvei ráadásul – különbözô
szempontból – egytôl- egyig kivételesnek számítanak életmûvében. A hetvenes
éveiben járó komponista új hangszerekkel és hangszerelési megoldásokkal kísérle-
tezett (2. hegedûverseny, Op. 43, Concertino hárfára és kiszenekarra, Op. 45), kü-
lönleges zenei formákat hozott létre (Burletta, Op. 44/1), rá korábban nem jellem-
zô módon, vallásos szöveget zenésített meg (Stabat Mater, Op. 46),1 sôt legutolsó
opusz- számot kapott mûvében még egy részben tizenkéthangú témát is papírra
vetett (Passacaglia szólófuvolára, Op. 48/2). A korábbiaktól gyökeresen eltérô alko-
tói közegét és új inspirációit leghatározottabban talán Amerikai rapszódia (Op. 47)
címû egytételes zenekari mûve jelzi, melyrôl joggal feltételezhetjük, hogy az új ha-
zához való alkalmazkodás és tiszteletadás szimbólumaként értelmezendô – ahogy
azt a mû korábbi elemzôje, Laura Moore Pruett tanulmánya címében is hangsú-
lyozta.2 Az alábbiakban elsôsorban arra keresem a választ, hogy a kompozíció mi

* A tanulmány Dohnányi amerikai évei, 1949–1960 címû doktori disszertációm anyagából épül. Elôadás
formájában 2009. február 12- én az MTA Zenetudományi Intézet Bartók- termében rendezett Tudomá-
nyos Fórum keretében hangzott el. A hozzászólásokért köszönettel tartozom Dalos Annának, Halász
Péternek, Kiszely- Papp Deborah- nak, Somfai Lászlónak, Tallián Tibornak és mindenekelôtt az érteke-
zés témavezetôjének, Vikárius Lászlónak. A publikálatlan levekbôl való idézetek közlésére Dr. Seàn
Ernst McGlynn, a Florida State University (FSU) és az Ohio University (OU) engedélyével kerül sor.

1 Dohnányi fiatal korában több egyházi mûvet komponált, melyek közül néhányat be is mutattak az ifjú
szerzô iskolája, a pozsonyi Katolikus Fôgimnázium szervezésében. A gyerekkori darabok adatait lásd:
Kiszely- Papp Deborah: Dohnányi Ernô. Szerk. Berlász Melinda. Budapest: Mágus Kiadó, 2001 (Magyar
Zeneszerzôk 17), 26–27. A felnôtt œuvre- ben azonban csupán egyetlen vallásos kompozíció elôzi meg
a Stabat Matert: a Szegedi Mise (Op. 35, 1930). Emellett van még a zeneszerzônek néhány, a világi és a
vallásos mûfajok határvonalán álló, alkalmi darabja, például: Himnusz Szent Imre királyfihoz (1929), Ma-
gyar karácsonyi énekek (1931).

2 Laura Moore Pruett: „Dohnányi’s American Rhapsody, Op. 47: An Émigré’s Tribute to the New World”.
In: Perspectives on Ernst von Dohnányi, ed. James A. Grymes, Lanham, Maryland–Toronto–Oxford: The
Scarecrow Press, 2005 (a továbbiakban: Pruett), 165–179.



egyebet árul el Dohnányi amerikai alkotói periódusának sajátosságairól és a szer-
zô Amerikához való viszonyáról, illetve hogy miként értelmezhetô az életmû egé-
szében.

Az Amerikai rapszódia keletkezése
Dohnányi letelepedését követôen mindvégig Florida fôvárosában, Tallahassee- ben
élt, bár koncertjei és mesterkurzusai alkalmával az ország számos pontján megfor-
dult. Amerikai éveinek történetében az athensi Ohio University kiemelten jelen-
tôs szerepet játszott: 1948- tól kezdve minden tavasszal két–négy hétig tartózko-
dott az egyetemen, ahol páratlanul népszerû vendégprofesszorként tevékenykedett
és összesen mintegy 30 koncertet adott. Elsô látogatásakor ismeretséget kötött az
egyetem rektorával [president], John Bakerrel, s a Dohnányi- és a Baker- család
kölcsönös rokonszenvébôl csakhamar meghitt barátság fejlôdött. A komponista
impresszáriója, Schulhof Andor (Andrew Schulhof) úgy vélte, Bakerék már az elsô
találkozás során rendkívül jó hatással voltak a zeneszerzô kedélyállapotára:

Nagy örömmel hallottam, hogy Dohnányi az otthonukban lakik, ugyanis legutóbbi leve-
lébôl tudom, milyen sokat jelent az Ön(ök) barátsága számára. Amióta Athensben van,
ragyogó hangulatban ír – újra olyan boldog, mint tíz évvel ezelôtt. Valóságos csodát mû-
veltek kedvességükkel.3

Dohnányi Ohióhoz fûzôdô szoros szakmai és emberi kapcsolatainak ismeretében
kevésbé meglepô, hogy 1951 ôszén Baker ôt – azaz egy másik egyetemhez kötôdô,
nem- amerikai zeneszerzôt – kérte fel az Ohiói Egyetem alapításának 150. évfordu-
lóját ünneplô zenekari mû komponálására.4 Brahms Akadémiai ünnepi nyitányához
hasonlóan Dohnányi eredetileg diákdalok, sôt kifejezetten ohiói egyetemi dalla-
mok köré akarta mûvét építeni. Bár a kompozíció ezáltal szorosabban kötôdött
volna a megrendelô intézményhez, Baker és Karl Ahrendt, a zenei fakultás dékán-
ja kezdettôl fogva arra biztatta, hogy inkább általánosan ismert dallamokat, eset-
leg népdalokat dolgozzon fel. A komponista csaknem egy évnyi vívódást követôen
belátta, hogy a javaslat nem indokolatlan. 1952 nyarán már így írt a rektornak:

Alaposan átnéztem a Harvard Daloskönyvet. Sajnos nem találtam semmi olyasmit, ami
megfelelô lenne a célra. […] Így tehát meggondoltam magam és elvetettem azt az ötle-
tet, hogy egyetemi dalokat dolgozzak fel a darabomban. Mivel találtam pár nagyon szép
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3 „I was so happy to hear that Mr. Dohnanyi is living in your home, because from his past letter I know
how much your friendship means to him. Since he is in Athens, he writes in a wonderful mood – he
is again as happy as he used to be ten years ago, and you have done miracles with your kindness.”
Schulhof levele Bakernek, 1948. december 17. Ohio University: „Baker Files” (a továbbiakban: BF).

4 Az OU Dohnányi–Baker levelezésének (lásd BF, másolatban hozzáférhetô az MTA Zenetudományi In-
tézet Dohnányi Archívumában) tanúsága szerint Dohnányi 1951. december 7- i levelében említi elô-
ször, hogy vállalná egy ilyen kompozíció megírását. A felkérést tartalmazó dokumentum – ha volt
ilyen – nem maradt fenn, de ez a levél és Baker december 13- án kelt válasza a tárgyalás korai stádiumá-
ról árulkodik.



dallamot a „Fireside Book”- ban5 úgy gondoltam, hogy írok valamiféle „Amerikai rapszó-
diát”. Ha te Elizabeth- tel segítenél néhány további „népdalt” találni – lehet néger vagy
indián is (ha van ilyen) – szörnyen hálás volnék. A Firesidebook népdalai nagyobbrészt
lassúak. Szükségem lenne pár táncdallamra (de nem újakra).6

Baker nagy figyelmet szentelt Dohnányi kérésének, s nemcsak az OU zenei
tanszékének folkloristáitól kért tanácsot, hanem a téma egy specialistájával is fel-
vette a kapcsolatot.7 Ennek ellenére a konkrét dallamok kiválasztásában feltehetô-
leg nem volt tényleges szerepe, hiszen Dohnányi – valószínûleg már fentebb idé-
zett levele írását megelôzôen – az Amerikai rapszódia összes szöveges dallamát
megjelölte a Fireside Book címû népszerûsítô kiadványban.8 Választása az alábbi
dallamokra esett: On Top of Old Smoky (amerikai népi ballada); I Am a Poor Way-
faring Stranger (amerikai fehér spirituálé); The Riddle Song (angol népdal amerikai
szöveggel); Turkey in the Straw (amerikai népdal); Sweet Betsy from Pike (angol nép-
dal amerikai szöveggel), lásd az 1. kottát a 164. oldalon. Az autográf tisztázathoz
tartozó forrásmegjelölés szerint az idézett levél keletkezésekor még hiányzó gyors
táncdallamokat, a két country dance- t Dohnányi Hollace E. Arment gyûjteményébôl
kölcsönözte.9

A megfelelô alapanyag után való kutatás majdnem egy esztendôt vett igénybe
tehát, de a kompozíciós munka ezután sem haladt a várt ütemben.10 Visszaemlé-
kezésében Dohnányi persze többször hangsúlyozta, hogy megrendelésre általában
is nehezen komponált:
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5 Fireside Book of Folk Songs, ed. Margaret Bradford Boni, New York: Simon and Schuster, 1947.
6 „I went carefully through the Harvard Songbook. Unfortunately I did not find anything which could

be appropriate for my purpose. […] So I changed my mind and dropped the idea to use ’College’-
Songs in my composition. As I found some very nice melodies in the ’Fireside Book’, I think I will
write a kind of ’American Rhapsody’. If you or Elizabeth would help me in finding some more ’folk
tunes’ – it could be also negro or indian (if there are such) – I would be awfully grateful to you. The
folksongs in the Firesidebook are mostly slow ones. I need some Dance Melodies (but not new
ones).” Dohnányi levele Bakernek, 1952. augusztus 28. BF.

7 Lásd például: „I am going to take up with the Music Department your request for folk songs which
would contain dance melodies. Also, I am writing a friend of mine who did a lot of work on
American Indian music. His name is Dr. William Howie. […] He is working at Harvard this year, and
I am going to ask him to write directly to you about some research work which he did on American
music.” Baker levele Dohnányinak, 1952. szeptember 9. BF.

8 Kérdéses viszont, hogy maga a Fireside Book hogyan került Dohnányi látókörébe és tulajdonába – erre
sem az athensi levelezés, sem Dohnányi példánya nem ad választ. A bejegyzéseket is tartalmazó kö-
tet a mai napig a Dohnányi- házban található (Tallahassee, Beverly Court 568).

9 A zenei autográfon tévesen „Armend” szerepel. Hollace E. Arment (†1976) zenetörténész és énekes
volt, aki a tallahassee- i Florida Community College- on is tanított. Hogy Dohnányi pontosan milyen
gyûjteményre utal itt, az nem tisztázott. Pruett figyelmét mindazonáltal valószínûleg elkerülte a par-
titúra ezen utalása, így ô európai eredetet feltételezett e dallamok esetében. (Pruett, 174.)

10 Egy interjúban a szerzô elmondta, hogy az Amerikai rapszódia komponálása a nehézkes indulás után
sem volt folyamatos. „The work was not continuous. After doing the sketch, I left it for a few weeks,
so I could return, and look at it objectively with ’fresh eyes’. After making a few alterations, I then
started on the industrious task of composing and scoring. I finished sometime in October.” Myron
Henry: „Would Join OU Faculty: Interview With Composer von Dohnanyi Furnishes Interpretation of
’Rhapsody’”. Ohio University Post (1954. február 26.). Forrás: Scrapbook, FSU Dohnányi Collection.
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Amikor kellett a pénz, kénytelen voltam mégis „rendelésre”, úgynevezett „comissio”- ra
írni, ami kétszeresen nehezemre esett. Emlékszem, az „Amerikai Rapszódia” két évig ké-
szült, mert hiába tanulmányoztam a régi amerikai népdalokat, nem éreztem ihletet,
hogy azt a rövidke darabot összehozzam, s csak két év múlva jött el az idô amidôn végre
úgy alkothattam meg ezt a mûvet, hogy megelégedetté tett.11

1953 októberében, két évvel a felkérést, s egy évvel a dallamok kiválasztását
követôen a szerzô a partitúra elkészültérôl értesítette ohiói barátait.12 Baker nem
tévedett, amikor azt jósolta, a mû „királyi fogadtatásban”13 részesül majd: a kö-
zönség az est során többször is állva ünnepelte Dohnányit, az egyetem pedig dísz-
doktori cím adományozásával ismerte el fáradozásait.

Rapszódia- forma?
Az Amerikai rapszódia címe maga is elôrebocsátja az elemzés két alapvetô szem-
pontját, azaz hogy a mû, alapanyagán túl mitôl „amerikai”, illetve hogy miképp
épül nagyforma, „rapszódia” a felhasznált dallamokból – elsôként ez utóbbit fo-
gom bemutatni. Dohnányi az Amerikai rapszódia elôtt csupán két, egytételes zene-
kari kompozíciót írt:14 a fiatalkori Zrínyi-, illetve az 1923- as Ünnepi nyitányt (Op.
31).15 A Rapszódia azonban játékidejében is terjedelmesebb, s felépítésében is kü-
lönlegesebb e két, szonátaforma- alapú mûnél.16 Sajátos egytételessége ugyanis
több, önmagában is teljes formaként azonosítható szakaszt rejt magában (1. ábra
a 166. oldalon). Talán a személyes ohiói kapcsolatnak köszönhetô, hogy a bemuta-
tó szervezôinek a szokásosnál terjedelmesebb szerzôi mûismertetôre sikerült
szert tenniük, mely így szól:

A mû a népszerû On Top Of Old Smoky- val indul, amely szabad feldolgozásban, bevezetés-
ként jelenik meg. Az elsô fô rész az I Am A Poor Wayfaring Stranger címû fehér spirituálé-
ra épülô 3 variációból áll […] A harmadik változat észrevétlenül átvezet a középrészbe,
amelyet egy vidám mountain song Kentuckyból, a The Riddle alkot […] Ez összefonódik az
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11 Dohnányi Ernô: Búcsú és üzenet. München: Nemzetôr, 1962, 33.
12 „I was delighted to receive your letter of October 17th telling me that the score to the ’American

Rhapsody’ has been completed, and that we can expect it soon.” Ahrendt levele Dohnányinak, 1953.
október 28. BF.

13 „Karl Ahrendt was in and said that he was delighted with the ’American Rhapsody’ and thought it
would have a ’royal welcome’.” Baker levele Dohnányinak, 1953. december 23. BF.

14 Ezek mellé állítható esetleg még a bevezetésbôl, témából és 11 változatból, valamint zárófúgából ál-
ló zongoraversenye, a Gyermekdal- variációk (Op. 25); illetve a gyermekkori B- dúr nyitány (1892, kéz-
irat, elôadatlan).

15 Érdekes, hogy mindhárom kompozíció külsô inspirációra született: a Zrínyi a zeneakadémiai Király-
díj pályázatra készült (nyertes mûként 1897. június 2- án mutatták be); az Ünnepi nyitány pedig arra a
Buda és Pest egyesítésének 50. évfordulójára, 1923. november 19- én rendezett díszhangversenyre,
melyen Bartók Tánc- suite-jét és Kodály Psalmus hungaricusát is bemutatták.

16 A Zrínyi lassú bevezetéssel és erôteljes kódával keretezett szonátaforma feszes kidolgozási résszel
és tömörített reprízzel; az Ünnepi nyitányt pedig szonátaszerû indulás, hosszas kidolgozási rész jel-
lemzi, s legfontosabb része a Himnusz, a Szózat és a Magyar hiszekegy dallamait összefûzô, bombasz-
tikus kóda.



országszerte ismert Turkey in the Straw- val. A Wayfaring Stranger kontrapunktikusan fel-
dolgozott elsô ütemeinek rövid visszatérését követôen kezdôdik a harmadik, befejezô
rész, egy gyors Presto. Ebben a jól ismert Sweet Betsy From Pike is megjelenik a két count-
ry dance egyike mellett.17

Dohnányi tehát háromrészesnek tekintette mûvét, de az egységek belsô felépí-
tését – a variációkat leszámítva – nem részletezte. A könnyebb követhetôség érde-
kében az alábbiakban öt szakaszt (A, B, C, D, E) különítek el, hiszen bár a beveze-
tés (A, 1–44. ütem) és a Wayfaring stranger-dallam visszatérése (D, 217–236. ütem)
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17 „The work begins with the popular, ’On Top Of Old Smoky’ freely used as Introduction. The first
main part consists of 3 variations on the White Spir[i]tual ’I Am A Poor Wayfaring Stranger’ (Andan-
te quasi adagio). The third variation leads imperceptibly into the middle section, a gay Kentucky
Mountain Song, ’The Riddle’ (Allegretto vivace). This is interwoven with the universally known
’Turkey in the Straw’. After a short return to the first measures of the ’Wayfaring Stranger’ worked
up contrapuntally, the third, concluding part begins as a quick Presto. The well known ’Sweet Betsy
From Pike’ appears in one of two Country Dances. The work ends with a few measures of ’Alma Ma-
ter Ohio” together with one of the Country Dances and referring once again to ’Old Smoky’.” Doh-
nányi mûismertetôje az Amerikai rapszódiáról, dátum nélkül. BF.

1. ábra. Az Amerikai rapszódia formája



nem értelmezhetô önálló formarészként, dramaturgiailag mindkettô kulcsfontos-
ságú.18

A terjedelmesebb egységek a következôképp jellemezhetôk. A gyors tempójú
szakaszok felépítése (C, 145–216. ütem; E, 237–466. ütem) leginkább a scherzo-
formához hasonlít. A C fôrészének a The Riddle- dallam feldolgozása felel meg (a
visszatérésben fugatóval), míg a trió a Turkey in the Straw- melódiára épül, s a fô-
résszel elsôsorban groteszk, rézfúvós hangszerelésében kontrasztál. Az E sza-
kaszban hasonló háromrészesség ismerhetô fel – igaz, a dallam inkább rondó-
téma- jellegû, s a fôrész visszatérésében, a végsô kulminációban nemcsak az
1. country dance, hanem számos korábbi téma is felvillan. A lassabb alaptempó-
jú B szakasz a partitúrában is jelzett variációs formában íródott, melyben a
Wayfaring stranger- dallam exponálását (2a kotta, a 2a–d kottát lásd a 168–169. ol-
dalon) három változat követi. Az 1. variációt kétféle stratégia alakítja: egyfelôl az
eredeti dallamot körülíró díszítés, másfelôl a Dohnányinál jellegzetes „kivonato-
ló” technika, ami a téma egy karakterisztikus elemének – itt a wayfaring stranger-
szavakra esô lehajló motívumnak – kiemelését jelenti (2c kotta). A harcias 2. va-
riáció új, pontozott ritmusos, staccato alapképletet vezet be, technikája szempont-
jából pedig a Dohnányi- mûvekben szintén gyakori „témafej- változatok” közé
sorolható, hiszen anyaga csaknem teljes egészében a téma kezdômotívumából
épül. A 3. variáció a spirituálé elsô letétjének hangvételéhez közelít, s annak ér-
zelmes, dúr verzióját hozza (2e kotta, a 2e–f kottát lásd a 170–171. oldalon).

A variációs forma természetesen nem zárul éles határvonallal: a Wayfaring
stranger utolsó motívumát Dohnányi a következô dallam, a The Riddle egy részle-
tévé alakítja át (134–146. ütem). Annak ellenére azonban, hogy leírása szerint „a
harmadik változat észrevétlenül átvezet a középrészbe”, ez a motívum- transzfor-
mációs megoldás nem illeszkedik igazán szervesen a zene hangzó folyamatába.
A többi egység is lazán kapcsolódik egymáshoz, így a hallgató világosan érzékeli,
amint egy- egy rész lezárul és szertefoszló anyagából valami új tûnik elô. Ráadá-
sul a formai egységek dramaturgiailag függetlenek egymástól, ugyanakkor mégis-
csak rövidek ahhoz, hogy a kompozíció egyszerûen több hangszeres forma attac-
ca egymás mellé állításaként hatna. A mû egy olyan különös és meglehetôsen la-
za forma- komplexumként fogható tehát fel, melyben klasszikus formák követik
egymást: a szabad bevezetés után egy teljes variációs és két szabályos scherzo-
forma következik (utóbbiak határán egy, a variációs formához kapcsolódó átveze-
téssel).

Dohnányi egy nyilatkozatában persze maga is elmondta, hogy a „rapszódia”
mûfaj számára nem jelent semmiféle kötöttséget. Szerinte ez a cím éppen a formai
szabadságot, a csapongást, „rapszodikusságot” hivatott kifejezni, 47. opuszát pe-
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18 Az A egység anyaga az Old Smoky- dallam, harsány rézfúvós megszólalásából és két különféle motí-
vumból épül fel (az egyik szigorú, pontozott ritmusos, staccato anyag; a másik sikoltásszerû,
ereszkedô tizenhatodos figura). A D egységben a rekapituláló Wayfaring stranger-dallam témafeje imi-
tációban bukkan fel: a szólamok szabadon, egymást erôsítve lépnek be, hogy a szakasz a 229. ütem-
ben csúcspontjára jusson, majd onnan céltalanul aláhulljon.



dig akár „Amerikai fantáziának” is lehetne nevezni.19 Korábbi, Rapszódia címet vi-
selô mûvei formai szempontból valóban igen változatosak. A Szimfonikus percek
„Rapsodia” tétele például egyetlen, hat ütemes motívum hatszori ismétlésébôl áll;
míg a zongorára írt Négy rapszódia (Op. 11) darabjai többféle, különbözô tempó-
jú anyag ismétlôdésén alapuló, laza füzérek, melyekhez valószínûleg Brahms ka-
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2a–d kotta. Téma és 1. variáció az Amerikai rapszódiában (a, c) és a Szimfonikus percekben (b, d)

a

c

19 „… the ’Rhapsody’ might well have been called the ’American Fantasy’. A rhapsody is merely the
name of a piece of music… it has no strict form… it is a fantasy… merely rhapsodic.” Myron Henry:
„Would Join OU Faculty: Interview With Composer von Dohnanyi Furnishes Interpretation of
’Rhapsody’”. Ohio University Post (1954. február 26.). Forrás: Scrapbook, FSU Dohnányi Collection.



rakterdarab- rapszódiái szolgálhattak mintául.20 Az Amerikai rapszódia azonban
sem ezekre, sem Liszt és Bartók lassú–gyors rapszódia- struktúrájára nem hasonlít
igazán, még ha kétségkívül van is egy gyorsuló íve a darabnak.21 Leginkább talán
Liszt egy tételbe foglalt ciklikus formáival rokoníthatjuk, bár terjedelme és szaka-
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d

20 Zongoramûvészként – egészen az utolsó évekig – elôszeretettel tûzte mûsorára a h- moll, g- moll (Op.
79/1, 2) és az Esz- dúr (Op. 119/4) Brahms- rapszódiákat.

21 Ezt maga Dohnányi is fontosnak látta kiemelni, hiszen annyit azért megjegyzett a darab dramaturgi-
ájáról: „The Rhapsody begins with a slow introduction and ends fast.” Myron Henry: i. m. Forrás:
Scrapbook, FSU Dohnányi Collection.



szainak formája, sorrendje miatt ez a párhuzam sem bizonyul meggyôzônek. Mint
láttuk, Dohnányiban kezdetben Brahms Akadémiai ünnepi nyitánya merült fel min-
taként. S bár a kompozíció „helyi” verziója, melynek kódájában az Alma Mater Ohio
címû dallam is felbukkan – ezt a szerzô a végleges változatból kihúzta –, valóban
összevethetô Brahms mûvének hasonló hangzású, a Gaudeamus igitur- dallamot fel-
idézô kulminációjával, a darabok közt egyéb szerkezeti és hangvételbeli rokonság
nemigen fedezhetô fel. Formai szempontból talán inkább a Tragikus nyitány komp-
lex, különféle értelmezésekre feljogosító szerkezete lehetett példa Dohnányi szá-
mára – bár az egyedi forma kialakításában az Amerikai rapszódia teljesen más úton
jár.22 A lehetséges minták között végül Gershwin Rhapsody in Blue címû mûvét is
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22 A Tragikus nyitány különféle formai értelmezésekrôl lásd például James Webster: „Brahms’s Tragic
Overture: the Form of Tragedy”. In Brahms. Biographical, Documentary and Analytical Studies, ed. Robert
Pascall, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 99–124.

2e–f kotta. A 2. variáció az Amerikai rapszódiában (e) és a fisz- moll szvit nyitótételében (f)

e



érdemes megemlíteni. Nemcsak azért, mert Gershwin eredetileg ugyancsak az
American Rhapsody címet adta volna kompozíciójának, hanem mert a darab szerke-
zete szintén teljesen kötetlen. Persze Gershwin és Dohnányi „formai szabadsága”
aligha említhetô egy lapon – a magyar zeneszerzô tradicionális és fegyelmezett for-
makoncepcióját jól jellemzi, hogy még „szabad” nagyformája is hagyományos
egységekbôl áll. Felmerül tehát a kérdés, hogy ez a különleges, elemeiben azon-
ban nagyon is szokványos és kötött forma mire utalhat; mit jelezhet a szaggatott-
ság, töredékesség; s mindez milyen kapcsolatban állhat a dallami alapanyaggal
vagy a kompozíció alkalomszerûségével.

Alapanyag és szövésmód
Dohnányi a következôképp emlékezett vissza mûve alapötletének megszületésére:

Amikor azon gondolkodtam, milyen mû is legyen, nyilvánvaló volt, hogy valami ameri-
kaias illene az alkalomhoz. Ez vezetett a gondolatra, hogy amerikai népdalok felhasználá-
sával írjak rapszódiát, olyanféleképpen, ahogy Liszt tette a Magyar rapszódiáiban.23

Mint azonban láttuk, a szerzô igencsak nehezen talált rá erre a „valami ameri-
kaias” alapanyagra. Sokáig inkább helyi jelentôségû diákdalokban, s nem széles
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23 „In choosing the sort of the work, it was obvious that something American would be appropriate.
This led to the idea of using American folk tunes for a Rhapsody, much as Liszt did in his Hungarian
Rhapsodies.” Dohnányi mûismertetôje, dátum nélkül. BF.



körben ismert népdalokban és „nemzeti” rapszódiában gondolkodott. Az anyag
elégtelenségét tapasztalva azonban változtatott koncepcióján, így került elôtérbe a
mû amerikai jellege. A dallamok közt való kutakodását egy szempont bizonyosan
befolyásolta: lehetôség szerint nem mûdalokat akart feldolgozni. Ezt nemcsak le-
velezése bizonyítja, hanem az is, hogy saját Fireside Book- példányában eredetileg
néhány további melódiát is bejelölt, ezeket azonban utólag kihúzta és figyelmezte-
tôen melléjük írta: „Foster” – azaz Stephen Foster kompozíciói.

Ettôl eltekintve azonban az Amerikai rapszódia dallamai zenei szempontból igen-
csak különbözôek, így aligha szolgálnak útmutatással arra vonatkozólag, hogy Doh-
nányi választása mi alapján esett éppen rájuk. A legimpozánsabb a Wayfaring stranger
címû „fehér spirituálé” melódiája: eol (dór) hangnem, pentaton hangkészlet, nagy
szótagszámú sorok, boltíves (aaba) szerkezet jellemzi. A hármashangzat- felbontásra
épülô, mindössze kétsoros Old Smoky ellenben szinte minimális zenei alapanyaggal
szolgál. Talán a táncos lejtésû The Riddle egyszerû mixolíd kvintváltása a leginkább le-
tisztult; míg a kissé túlbonyolított motivikájú Turkey in the Straw és Sweet Betsy szinte
együgyûnek tûnik – nem annyira az Amerikai rapszódia többi dallamához, hanem pél-
dául a korábbi Dohnányi- mûvekben feldolgozott magyar népdalokhoz képest.

A választott dallamok tehát eleve meglehetôsen színes csoportot alkotnak, és
Dohnányi feldolgozásai még inkább hangsúlyozzák a köztük lévô különbséget.
A legnagyobb súlyt az I am a poor wayfaring stranger kezdetû spirituálé megjelenése
kapta – ez ugyanis teljes alakjában, sajátosan gyengéd hangszereléssel kiemelve
csendül fel. A dallam függetlenségét Dohnányi oly módon is érzékeltette, hogy azt
exponálását követôen sem tördelte motívumaira, hanem variációs formában bon-
totta ki. Így a melódia eredeti alakja is nyomatékosabb lett, ugyanakkor a kidolgo-
zásnak is tágabb tere nyílt, amit a zeneszerzô ki is használt, hiszen három külön-
bözô hangvételû karaktervariációt komponált hozzá.

Megszakítás nélkül szólal meg a két country dance- dallam is, ám ezek jóval kevés-
bé mutatkoznak jelentékenynek, mint a Wayfaring stranger tágas melódiája. Motiviká-
juk ugyanakkor kiválóan alkalmasnak bizonyult a feldolgozásra. Az elsô dallam ele-
meit például a komponista hol tonálisan elcsúsztatta egymás mellôl (3. kotta), hol
mechanikus zenei fokozás alapanyagaként használta, hol pedig a kísérôanyagokra is
kiterjesztette a jellegzetes 9/8- os alaplüktetést. A dallam így tehát elsôsorban motí-
vumaira tördelve jelenik meg a mozaikszerûen összeállított, jellegzetes Dohnányi-
finálészövetben.
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3. kotta. Az 1. country dance motivikus feldolgozása (a 311. ütemtôl, kivonat)



Az 1. country dance- re zenei szempontból leginkább a The Riddle hasonlít, s ta-
lán ebbôl adódik, hogy feldolgozásuk is rokon. A The Riddle- t azonban Dohnányi
már az elsô elhangzáskor soraira bontotta, a sorok közé pedig a dallam motívuma-
it visszhangzó ütemeket illesztett be (a négy sor után 3–3–9–3 taktust, 4a kotta a
174. oldalon). A The Riddle ebbôl következôen soha nem szólal meg a mû során
egyvégtében, mivel azonban közel azonos sorokból, kvintváltóan épül, enélkül is
könnyen felismerhetô marad. Az Old Smoky és a Turkey in the Straw dallamok is so-
raikra bomlanak elsô megszólalásaik során, de esetükben a sortörésekre ékelt
anyag ráadásul független saját motívumaiktól (utóbbinál a beillesztett szakasz a
The Riddle motívumaiból épül). A hetedik dallam, a Sweet Betsy bír a legkevesebb
önállósággal: ez kizárólag az 1. country dance ellenpontjaként bukkan fel.

A dallamok exponálásának, feldolgozásának és formálásának módja világosan
tükrözi tehát a köztük fennálló hierarchiát, s bizonyos esetekben választ ad arra
is, hogy Dohnányi vajon miért ezeket választotta. A Turkey in the Straw és a Sweet
Betsy csupán futó, komikus epizódként van jelen. Anyagukat a szerzô másutt nem
használja fel, motivikai szempontból tehát meglehetôsen elszigeteltek. Az ilyen
egyszerû dallamok azonban megfelelô hangszereléssel társítva a humor forrásai le-
hetnek, s valószínûleg éppen emiatt kelthették fel Dohnányi figyelmét. Az Old
Smoky-dallam szintén elkülönül környezetétôl, kiválasztását azonban valószínûleg
egy kifejezetten motivikai jellegû szempont indokolta: minden bizonnyal fanfár-
szerû, hármashangzatos témafeje miatt került a Rapszódia élére. A country dance-
ek és a The Riddle mellett pedig talán azért döntött a szerzô, mert kiváló alapanya-
got jelentenek a motivikus feldolgozáshoz, miközben mégis felismerhetôek ma-
radnak. Mindebbôl úgy tûnik tehát, hogy Dohnányit elsôsorban különféle zenei
szempontok vezették a válogatás során – vagyis nem a dallamok történeti közege,
szövege, egymással való esetleges összefüggései. Az egyetlen kivételnek a Wayfar-
ing stranger látszik, amelynek önállóságát és érinthetetlenségét a szerzô kifejezet-
ten hangsúlyozta – vizsgálódásunkat érdemes tehát ezen a nyomon folytatni.

„A wayfaring stranger”
A Wayfaring stranger- dallam felhasználása – exponálása, feldolgozása illetve formálá-
sa – számottevôen különbözik a többi dallam kezelésétôl. Míg másutt a zeneszer-
zô már az adott dallam elsô megjelenésekor hajlamos „siettetni” az anyag kibonta-
kozását, addig a Wayfaring stranger elhangzására bôven hagy idôt, ennek következ-
tében az háborítatlan szigetet képez a kompozíció folyamatában, s bensôséges
tónusával határozottan kirí villódzóan színes, olykor szinte harsány környezeté-
bôl. A szerzô a többi dallamot – legkésôbb a feldolgozás során – elemeire tördelte,
viszont a Wayfaring stranger esetében még a variációkban sem csorbult a melódia.
Mindemellett a hozzá kapcsolódó forma bizonyul a kompozíció belsô egységei kö-
zül a legteljesebbnek, leginkább önállónak. Joggal feltételezhetô tehát, hogy ez a
dallam Dohnányi számára valami okból nagyobb jelentôséggel bírt.

Errôl árulkodik a Wayfaring stranger- dallam visszatérése (D) is. E patetikus, Ada-
gio szakaszt a soron következô, 4. változatnak is tekinthetjük, mégpedig a 2.- hoz
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hasonló témafej- variációnak, melyben a téma kezdômotívuma jelenik meg ellen-
pontos feldolgozásban. Hangvétele markánsan elüt a téma exponálásának tónusá-
tól: a csendes melankólia itt tragédiává fokozódik. A komor hangvétel miatt Laura
Moore Pruett feltételezte, hogy Dohnányi a „wayfaring stranger”- képben saját sor-
sa, az emigrációt követô, bolyongással telt nehéz évek szimbólumát látta.24 Meglá-
tását azzal támasztotta alá, hogy Dohnányi harmadik felesége a zeneszerzôrôl szó-
ló életrajzában, a Song of Life idevágó fejezetében is ezt a kifejezést használta:

Tudtam: ez az utazás [ti. 1948- ban, Európából Dél- Amerikába] akár vagyont, hírnevet és
kényelmet is hozhat számunkra, mégis tartottam tôle, hogy ehelyett boldogtalan hazát-
lanok, vándorló idegenek [„wayfaring strangers”] maradunk örökké.25
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24 Pruett, 171.
25 „I knew that this voyage could bring us wealth, fame, and comfort, I feared that we would instead

remain unhappy aliens and wayfaring strangers forever.” Ilona von Dohnányi: Ernst von Dohnányi.
A Song of Life, ed. James A. Grymes, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2002, 168.

4a–b kotta. A Riddle- szakasz a 145. ütemtôl (a) és a Gyermekdal- variációk 2. variációja (b)

a



Pruett teóriáját igazolja, hogy a levelezés tanúsága szerint Ilona von Dohnányi
éppen az Amerikai rapszódia kompozíciós munkálatait követôen dolgozott legna-
gyobb intenzitással könyvén,26 így a zeneszerzô érdeklôdési körébe kerülô kifeje-
zés könnyen beszûrôdhetett az alakuló szövegbe. Sôt, még az is lehetséges, hogy a
dallam kifejezetten szövege, annak is e központi szimbóluma miatt keltette fel
Dohnányi figyelmét. A variációs stratégia legalábbis erre utal: szigorú motivikus
fejlesztésre nem kerül sor, ehelyett a spirituáléhoz lazán szôtt karakterváltozatok
csatlakoznak. Pruett e sokszínûséget is megkísérelte bevonni értelmezésébe, oly-
annyira, hogy még a témadallam hangvételétôl leginkább különbözô 2. variációt is
a wayfaring stranger- képpel magyarázta: úgy vélte, a harcias változat Dohnányinak
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A kifejezés késôbb még egyszer, 1953- as Atlantic City- i látogatásuk leírásakor is felbukkan – elsôsor-
ban anyagi korlátaikra utalva –: „Dohnányi found Atlantic City to be an interesting, luxuriously
fashionable town. The seemingly endless walk along the seashore, with the stupendous shops and
the throngs of people, made a fascinating picture in the sunshine. The Maestro and I sat on a bench,
holding hands, and in this whirl of people we had never felt so forlorn and lonesome in our lives. I
do not know exactly how he felt, for he was silent, but for my part, the sight of all the wealth around
us made me feel like a wayfaring stranger.” Ilona von Dohnányi, i. m., 197.

26 Lásd például Dohnányi Mária 1954–1956- os leveleit Dohnányiéknak. MTA Zenetudományi Intézet,
Dohnányi Archívum: McGlynn- letéti anyag, 167–198.



a sors kegyetlensége felett érzett indulatait tolmácsolja.27 Bár ez a feltételezés ke-
vésbé látszik meggyôzônek, az jó kiindulópontnak tûnik, hogy a karakterváltoza-
tok dramaturgiája mögött valamiféle programot keressünk.

Az Amerikai rapszódia angolkürtön felcsendülô, vonós orgonaponttal kísért spi-
rituáléjának hallatán nem nehéz Dvoƒák Új világ szimfóniájának lassú tételére asz-
szociálni. A Rapszódia e részletének van azonban egy másik, mélyebb gyökerû kap-
csolata is, mégpedig a szerzô saját darabjai között: az életmû ismeretében a Way-
faring stranger- melódia hangszerelése elvéthetetlenül a Szimfonikus percek (Op. 36,
1933–34) variációs tételére emlékeztet. (2b kotta) Az angolkürt középpontba állí-
tása, a téma panaszos hangütése és a dallam fellépô kvintje, dóros színezete is ha-
sonló – még ha a 19. századi „fehér spirituálé” és a 16. századi magyar egyházi dal-
lam eredetét tekintve meglehetôsen távol esik is egymástól. A két zenei szakasz
dramaturgiai hasonlósága a variációk indulásakor még nyilvánvalóbbá válik. Ro-
kon az 1. variációk fafúvós, lágy dallamdíszítése (2d kotta); a finom hangvételt el-
lenpontozó, markáns 2. változatok karaktere, szövete és felrakása; míg a Rapszó-
dia érzelmes 3. variációja az Op. 36 éteri hangzású 3. változatát idézi fel. A hason-
lóan exponált téma és a hasonló textúrájú variációk feltûnôen egyezô sorrendje
szinte olyan hatást kelt, mintha Dohnányi újraírta volna a Szimfonikus percek variá-
cióit új alapanyaggal. Olyan értelemben mondhatjuk tehát a variációsort nem szo-
rosabb értelemben véve zenei fogantatásúnak, hogy dramaturgiáját nem a téma
saját zenei tényezôi határozzák meg, hanem valamiféle, egy korábbi kompozíciójá-
ban kikristályosodott séma, variációs stratégia. Ennek nyomán érdemes további
kapcsolatok után kutatni az életmûben – kiindulva például abból, hogy a
Wayfaring stranger 3. variációja a fisz- moll szvit (Op. 19, 1908–09) nyitótételének
hasonló dramaturgiai helyzetben álló (két, a témától karakterében eltávolodó vál-
tozat után mintegy témareprízként, harmadik helyen következô) Fisz- dúr variáci-
ójával is rokon. (2f kotta)

Az Amerikai rapszódia kapcsolatai
Az Amerikai rapszódia bemutatójának egy recenzense a következôképp jellemezte a
darabot:

A zenekari színeffektusok, melyek ellenpontként ölelték körül a vezetô „Wayfarin’ Stran-
ger” és Sweet Betsey [sic] From Pike” dallamokat, a korai amerikai telepesek szôttesei-
hez hasonló, ragyogó zenei képekbôl álló, tiszta és tündöklô szövetet hoztak létre.28

A kompozíció legjellegzetesebb vonása valóban az a hangszerelésbeli és tema-
tikus színgazdagság, ami a mûvet tarka, filmszerûen pergô képek sorozatához te-
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27 Pruett, 171 és 173.
28 „The orchestral coloring effects, weaving with counter- themes against the prominent ’Wayfarin’

Stranger’ and ’Sweet Betsey From Pike,’ created a clear and lucid pioneer tapestry containing bril-
liant harmonic- picturization.” Robert Schesventer: „Two OU Musical Landmarks Witnessed at Con-
cert Sunday”. Ohio University Post (1954. február). Forrás: Scrapbook, FSU Dohnányi Collection.



szi hasonlatossá. A Rapszódia e sajátossága két, stílusában és keletkezési idejét te-
kintve is rokon zenekari mûvet idézhet eszünkbe az œuvre- bôl: a már említett
fisz- moll szvitet (Op. 19, 1909) és a Gyermekdal- variációkat (Op. 25, 1913–1914).
A bevezetôrôl (A szakasz) a mû egy elemzôjének Strauss Kék Duna keringôje jutott
eszébe,29 de ezek az ütemek akár Beethoven IX. szimfóniájának finálé- kezdetét is
felidézhetik hallgatóikban. E két, fajsúlyában oly különbözô kapcsolódási pont
egymás mellé állítása talán különösnek tûnhet, mindenesetre ráirányítja a figyel-
met egy problémára. Pruett úgy ítélte, hogy Dohnányi kissé felületesen kezelte
kölcsönzött anyagát: az Old Smokynál például vélhetôen nem volt teljesen tisztá-
ban a dallam „kulturális konnotációjával”, csakis emiatt társíthatott hozzá oly vi-
haros kísérôanyagot.30 Aligha feltételezhetjük azonban, hogy Dohnányi annyira
híján lett volna a humornak, hogy a banális dallamot és a szerelmi csalódásról kis-
sé naivan panaszkodó – ráadásul vaskos paródiákban is közismert – verset tragi-
kusnak érezte volna.31 Életmûvében ugyanakkor kézenfekvôen adódik a párhu-
zam: az ártatlan fôtémát ál- tragikus hangvételû bevezetés elôlegezi meg a Gyermek-
dal- variációkban (Op. 25) is. A gesztus rokonságát közös zenei jegyek erôsítik: a
rézfúvók dominanciája, a vonósok pontozásos ritmusképlete, s az elhaló zárás.

A Gyermekdal- variációkkal való rokonságát a The Riddle-szakasz (C) sem tagad-
hatja. Elôbbi 2. variációja ugyanúgy két ellentétes szakaszból épül, mint a C fô-
része: egy, a dúr hangsor alsó kvintjét hangsúlyozó motívumból, és egy, arra tréfás
választ adó, kromatikusan ereszkedô staccato elembôl. (4b kotta) Mint láttuk, ha-
sonló elven alapul a Rapszódia C- szakaszának triója is: a Turkey in the Straw-dallam
egyes sorait követôen változó hosszúságú, kontrasztáló anyag ékelôdik be. Ez is
rokonságban áll a 2. gyermekdal- variációval, ám sajátosan komikus hangszerelése
miatt (rézfúvós témaintonáció a magas fafúvók karcsú válaszával szembeállítva)
ugyancsak eszünkbe juttathatja a 4. változat tréfás, esetlen hangzását – itt a zon-
gorához a legmélyebb és legmagasabb fafúvók különös összeállítása csatlakozik.
Kínálkozik végül egy további kapcsolat is, a fisz- moll szvit nyitótételének 5. válto-
zata: ezzel a mély regiszterben megszólaló témaintonáció, a mechanikus kíséret
suta staccatója, s mindenekelôtt a sorokat elválasztó, kromatikus fuvolafutam ro-
konítja.

Az Amerikai rapszódia fináléja kevésbé közvetlenül hasonlít más Dohnányi- mû-
vekre. Ahogy azonban fentebb Beethoven, Dvoƒák és Johann Strauss neve is felme-
rült lehetséges mintaként, úgy a country dance- ek feldolgozását például a Haydn-
szimfóniák finálé- hangjához hasonlíthatjuk. Amikor pedig a végsô fokozás kaval-
kádjában heterofónia- szerûen megjelenik az ormótlan hangszerelésû Sweet Betsy,
akkor sem a zene tulajdonképpeni tartalma, hanem a külsô asszociáció ad neki va-
lamiféle vészjósló ízt: Mahler banálist és tragikust egymás mellé állító, kétdimen-
ziós megoldásaira emlékeztet, esetleg Bartók Concertójának Megszakított közjátékát
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29 Matthew Rye: „Dohnányi: American Rhapsody”. Lemezkísérô- tanulmány. Chandos, 9647, 1998.
30 Puett, 171.
31 Például: „On top of Old Smoky, All covered with blood [eredetileg: snow], I found [I lost] my true

lover, Face down in the mud” [For courting too slow].



juttathatja eszünkbe, jóllehet mondanivalójának súlya nyilván nem hasonlítható
ezekhez. A fentiek alapján számos más mû felmerülhet a hallgatóban mint a Rap-
szódia rokona (ezek rendszerint a különbözô recenziókban és mûleírásokban is
megjelennek): a bevezetô hangvétele és az Old Smoky hangkészlete például Liszt
Faust- szimfóniájának (I. tétel) grandiózus zárótémájára emlékeztet; a 2. variációban
magyaros–verbunkos szín jelenik meg; az 1. country dance a Ruralia hungarica finálé-
ját idézi; s végül a 2. szimfónia bizonyos elemei is felbukkannak (a scherzo motí-
vumai a Turkey in the Straw- ban és a Sweet Betsyben, a finálé 2. variációja pedig a
Wayfaring stranger 2. változatában).

Az Amerikai rapszódia legfontosabb kapcsolódási pontjait jelentô mûvekben – a
fisz- moll szvit nyitótételében és a Gyermekdal- variációkban – a szerzô törekvése az
volt, hogy minél színgazdagabb, csillogóbb, változatosabb textúrákat soroljon egy-
más mellé. Utóbbit szinte cselekményes zenei mozgalmassága miatt a bemutató
recenzensei Strauss Till Eulenspiegeljéhez hasonlították, Vázsonyi pedig a mû stilá-
ris sokrétûségét – igen találóan – zenei „Így írtok ti”- nek nevezte.32 A fisz- moll
szvit variációinak lényege úgyszintén nem a széles melódiájú téma motivikus ki-
bontása, hanem karakterképek létrehozása. Amint az 1910- es budapesti bemuta-
tó kritikusa fogalmazott:

[A zeneszerzô] nem fél a reminiszcenciáktól, nem töri a fejét indoklásokon. És ez adja
meg Dohnányi Suite- jének azt a sajátos, egyéni jelleget: a reminiszcenciák, és a szabad,
kaleidoszkópszerû merész tematika.33

Ahogy tehát Dohnányi az Amerikai rapszódia Wayfaring stranger- szakaszában a
Szimfonikus percek variációs tételének dramaturgiáját és sémáját vette át, úgy a mû
egyéb részeihez más, korábbi mûveiben – elsôsorban karaktervariációiban – már
kipróbált és sok esetben nagyon sajátos, jól felismerhetô textúrákat kölcsönzött.
Éppen a rokonságok leplezetlensége miatt merül fel, hogy az önidézés mögött va-
lamiféle tudatosság rejlik. Kérdés, hogy ez miképp egyeztethetô össze a mû alka-
lomszerûségével – ezért a továbbiakban a mûnek az alapanyagon túl kifejezôdô
„amerikanizmusát” is szükséges közelebbrôl megvizsgálni.

„From the New World” – Dohnányi amerikanizmusáról
Pruett szerint Dohnányi 47. opuszának hangsúlyozott amerikanizmusa egyfelôl a
zeneszerzô személyes helyzete, másfelôl a történelmi szituáció miatt is indo-
kolt.34 Dohnányi valóban jól érezte magát új hazájában, és 1955 szeptemberében
– már csak praktikus szempontok miatt is – örömmel lett az ország állampolgára.
A II. világháború idején és az azt követô évtizedben Amerikában fellángoltak a na-
cionalista érzelmek. Ez vezetett a „kommunista boszorkányüldözés”, a mccarthyz-
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32 Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernô. Budapest: Nap Kiadó, 22002, 130.
33 Jász Dezsô: „Dohnányi új Suite- je”. In: Zenei írások a Nyugatban, szerk. Breuer János, Budapest: Zene-

mûkiadó, 1978, 38.
34 Pruett, 175–176.



mus megjelenéséhez is, melynek legviharosabb évei éppen egybeestek a zeneszer-
zô érkezésével, illetve az Amerikai rapszódia munkálataival.35 A sors fintora, hogy
Dohnányi ez idô tájt éppen az ôt szélsôjobb nézetekkel vádoló publikációk követ-
kezményeivel küszködött, melyek persze részint ugyanúgy a háborút követô poli-
tikai számonkérés jegyében láttak napvilágot.36

Dohnányi a politikai vádakra hivatalos úton nem reagált (leszámítva egy 1948
novemberében közjegyzô elôtt tett nyilatkozatot),37 s a fennmaradt dokumentu-
mok tanúsága szerint barátait sem biztatta erre. Amerikai éveiben általában is tar-
tózkodott a politizálástól: tallahassee- i letelepedését követôen néhány kivételt le-
számítva még magánleveleiben is kerülte, hogy nehézségeinek, mellôzöttségének
elôidézôjeként politikai természetû okokat nevezzen meg. Az amerikai idôszak so-
rán vele készült interjúkban legfeljebb az 1956- os forradalom kapcsán fogalmazta
meg véleményét, de ezt is többnyire újságírói unszolásra tette, s az általánosságo-
kon alig lépett túl.38 Cselekedeteit ehhez hasonló, mérsékelt aktivitás jellemezte,
bár az 1956- os forradalom után egy magyar diákok javára felállítandó ösztöndíj-
alapért koncertezett az FSU- n,39 s két alkalommal fellépett a forradalom évfordu-
lójáról megemlékezô buffalói koncerten is.

Talán fontosabb ezeknél, hogy Dohnányi zeneszerzôként sem politizált: az
1956- os forradalom emlékét megörökítô „szabadságharcos induló” komponálásá-
ra vonatkozó felkérést nem fogadta el.40 Magánlevelezésében olykor kifejezetten
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35 A kommunistaüldözés az 1940- es évek végétôl az 1950- es évek végéig tartott. McCarthy hírhedtté
vált wheelingi beszédét 1950. február 9- én tartotta meg, s a mccarthyzmus tulajdonképpeni lezárul-
tát az Oppenheimer- ügyhöz, 1954 júniusához szokás kötni. Lásd Magyarics Tamás: „A Mccarthyz-
mus. Boszorkányüldözés az Egyesült Államokban”. Rubicon 50–51 (1995/6–7.), 39–42.

36 A Dohnányit érintô politikai vádak amerikai terjedésérôl jelenleg Vázsonyi monográfiájának idevágó
fejezetei adják a legalaposabb áttekintést. Vázsonyi, 267–293. Lásd továbbá a James A. Grymes által
közölt dokumentumokat Ilona von Dohnányi: Ernst von Dohnányi. A Song of Life, ed. James A. Grymes,
Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2002, 223–234.

37 1948. november 26. FSU Kilényi–Dohnányi Collection: „Political Documents”, 35. Közli: Grymes, 206.
38 Az 1956- os eseményekhez kapcsolódó cikkek közül lásd például Martin Dyckman: „Hungarian- Born

Dohnanyi Marvels At Courage Of Anti- Russian Patriots”. The Florida Flambeau (1956. november 2.).
Ann Waldron: „Wife Of Composer At FSU: Ilona Is A Bit Younger Than The Maestro”. Tampa Sunday
Tribune (1957. július 28.). Forrás: Scrapbook, FSU Dohnányi Collection.

39 1957. január 15., Tallahassee. Ennek az ösztöndíj- alapnak a segítségével sikerült Vázsonyi Bálintot,
Dohnányi elsô monográfusát Floridába vinni.

40 A Hungarian Freedom Fighters levele Dohnányinak, 1959. május 17. FSU Kilényi–Dohnányi Collec-
tion: „Dohnányi Letters 1958–60”, 93. Abban, hogy ezt a megbízást nem vállalta, természetesen szá-
mos más ok is közrejátszhatott. Dohnányiné például 1955. december 15- én azt írta Schulhofnak,
hogy öt jótékonysági felkérés érkezett hozzájuk az adott hónapban, de mivel ezt anyagilag nem en-
gedhetik meg maguknak, Ilona „valamennyit nemes és fellengzôs szavakkal” visszautasította. FSU
Dohnányi Collection: „McGlynn Letters”, 339. Az óvatosság azonban mindenképpen érthetô, hiszen
az 1920–30- as években hasonló felkérésekre készült Dohnányinak három olyan alkalmi politikai da-
rabja, amelyek léte késôbb a vádpontok közé került. Hitvallás – Nemzeti ima (1920, négy különbözô ap-
parátusra), Magyar Jövô (1920, négyszólamú vegyeskar) Magyar induló – Nemzeti egység indulója (1933,
ének–zongora vagy kórus–zongora). Az utóbbira vonatkozóan lásd például: „Already in 1933 Dohná-
nyi had composed the Gömbös March in tribute to the Hungarian Prime Minister Gömbös, who was
among the very first to pull Hungary into the orbit of the Axis.” Andrew Sík levele Leon Goldstein-
nek, 1949. július 5. FSU Kilényi–Dohnányi Collection: „Political Documents”, 51.



utalt rá, hogy igyekszik elhatárolódni az 1956- os és egyéb magyar emigrációs kö-
zösségektôl. Ennek egyik okát – közvetve – Takács Jenô fogalmazta meg egy Doh-
nányinak szóló levelében:

Ami a Radio Free Europe- ot illeti, feleségem, Éva osztozza nézetét. Engem is csábítgat-
tak Münchenbe jó fizetéssel. De Éva lebeszélt, mondván hogy nem tiszta dolog honfitár-
sainkat kellemetlenségekbe belehuzni és felheccelni, amikor mindez ugysem változtat a
helyzeten.41

Hogy Dohnányi kerülte a politikai állásfoglalást, az nyilvánvalóan egyrészt a
Magyarországról kiinduló rágalmak okozta sértettséggel indokolható, másrészt
pedig fokozott óvatosságra utal. Mindezt összevetve úgy tûnik, a korszak legin-
kább „politizáló” mûve az Amerikai rapszódia lehet, hiszen címében és alapanyagá-
ban nacionalista érzelmekre apellál, és az új közeggel való azonosulás és alkalmaz-
kodás gesztusaként értelmezhetô.

Pruett tanulmányában megemlítette, hogy Amerikában a zenei nacionaliz-
mus a 20. század elsô felében volt jellemzô, s mindenekelôtt Aaron Copland és
Roy Harris nevéhez és tevékenységéhez köthetô.42 S bár megjegyezte, hogy az
Amerikai rapszódiával keletkezési ideje miatt kevés mû állítható párhuzamba, nem
hangsúlyozta, hogy az ötvenes években e tendencia már divatjamúltnak számí-
tott. A zenei amerikanizmus történetét feldolgozó monográfiájában Barbara
Zuck részletesen tárgyalta e jelenség motivációit.43 Szerinte az amerikanista szer-
zôk elsôdleges szándéka az volt, hogy megváltoztassák az amerikai zenének és ze-
nei életnek az európaival szemben hátrányos helyzetét, s megteremtsék az ameri-
kai zeneszerzés közegét – vagyis biztosítsák a kiadási és elôadási lehetôségeket;
megszilárdítsák a zeneszerzôk szociális helyzetét, illetve segítsenek a zenei inspi-
rációs források megtalálásában. Ezek az általános célok az évek során társadalmi,
politikai és esztétikai törekvésekkel is összefonódtak: az 1930- as évek elején pél-
dául a zenei amerikanizmus elsôsorban baloldali eszmék kifejezésére szolgált.
Dohnányinak a politikai–társadalmi szempontokhoz természetesen nem volt,
nem lehetett köze, koncepciója legfeljebb azzal az esztétikai állásfoglalással kap-
csolható össze, hogy az amerikanizmus egyben közérthetô, anti- modernista írás-
módot is jelentett. A közönség és a modern zene közti szakadékot az amerikanis-
ta szerzôk alkalmi mûvek komponálásával kívánták áthidalni, s ez az Amerikai
rapszódia keletkezésével is egybecseng. A mû azonban mégsem értelmezhetô eb-
ben a kontextusban, ugyanis az amerikanizmus az 1930–40- es évtizedfordulóig
virágzott, majd gyorsan megszûnt uralkodó tendencia lenni. Ennek Zuck több
okát is megnevezte – például hogy a 2. világháborút követôen európai emigráns
zeneszerzôk is helyet követeltek maguknak az amerikai zenei életben –, de alap-
vetôen azzal indokolta, hogy az amerikanista zeneszerzés ekkorra végeredmény-
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41 Takács Jenô levele Dohnányinak, 1952. június 27. FSU Dohnányi Collection: „McGlynn Letters
(catalogued in 2005/2006)”, 664.

42 Pruett, 176–177.
43 Barbara Zuck: A History of Musical Americanism. Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1980.



ben elérte céljait.44 Hiába írt tehát az 1930- as évek második felében szinte minden
amerikai szerzô népdal- alapú kompozíciót, Dohnányi mûve jó egy évtizeddel ké-
sôbb már anakronisztikusnak számított – vagy legalábbis éppúgy nem volt illeszt-
hetô az amerikai zeneszerzés kortársi tendenciáinak vonulatába, mint ahogy zenei
nyelve általában sem távolodik el a századforduló késôromantikus stílusától.

Amennyiben Dohnányi mûvének amerikanizmusához keressük a mintát, in-
kább Dvoƒák 9. szimfóniája adódik párhuzamként. Matthew Rye ezzel kapcsolat-
ban így fogalmazott:

Az amerikai zenére való utalásaik ellenére mindkét mû legalább annyira tekinthetô
szerzôik saját hazájához szóló nosztalgikus ódának […]. Dohnányi Rapszódiája termé-
szetesen kevéssé közvetíti a 20. századi Amerika zenéjét – a táncházak és kalandos úttö-
rô telepesek idealizált Újvilágát idézi meg, s nem a nagyvárosi környezetet, ahogy azt egy
ilyen urbánus zeneszerzôtôl talán elvárhatnánk.45

Ahogy Rye is sugallja, a mûvek közt nemcsak konkrét zenei hasonlóság figyel-
hetô meg, de közelítésmódjuk is rokon. A Dvoƒák- szimfónia „From the New
World” alcímében szereplô elöljárószó nagyon lényeges szituációt rögzít ugyanis:
kifejezi, hogy az alkotás olyasvalaki benyomásait tükrözi, aki az adott közegben
csak látogató, idegen. S bár a cseh zeneszerzô mintát és inspirációt kívánt nyújta-
ni amerikai kollégáinak saját dallamkincsük és a klasszikus zenei formák ötvözésé-
re, a szimfónia címe a nem- amerikai közönséget is megszólítja: Szimfónia az Újvi-
lágból – az Óvilágba.

Dvoƒák mûvének amerikanizmusáról persze már a bemutató és az elsô elôadá-
sok kritikusai is sokat vitatkoztak, de a zenetörténet számos hasonló szituációban
keletkezett mûve kapcsán felvetôdik ez a probléma.46 Mivel Gershwin Rhapsody in
Blue címû mûve korábban már felmerült lehetséges mintaként, említeni szükséges
itt az Egy amerikai Párizsban címû kompozíciót is, melyrôl szerzôje kifejtette, hogy
egy amerikai zenész benyomásait rögzíti a francia zenérôl, s Debussy, illetve a Ha-
tok stílusát viseli magán.47 Gershwin elemzôi azonban erôsen vitatják a mély fran-
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44 „In the mid-1920s, Copland had complained that no tradition of American cultivated music was
recognizable. By the mid-1940s, he and his generation had created such tradition. Americanist music
comprises a substantial portion of that American repertory.” Barbara Zuck: i. m., 278.

45 „Both, for all the references to the music of the USA, are as much nostalgic odes to their homelands
[…] Dohnányi’s Rhapsody certainly conveys little of the music of twentieth- century America – it
alludes more to an idealized New World of barn dances and adventurous pioneers than the city
environment one might have expected from such an urbane composer.” Matthew Rye: i. m.

46 Michael Beckerman (ed.): „Reviews and Criticism from Dvoƒák’s American Years. Articles by Henry
Krehbiel, James Huneker, H. L. Mencken, James Creelman”. In Dvoƒák and His World. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1993, 157–191. A „valaki–valahonnan” zenei szituációhoz általában lásd:
Richard Taruskin: „Americans in Paris, Parisians in America”. In: The Oxford History of Western Music,
vol. 5. Oxford–New York: Oxford University Press, 2005, 599–613.

47 „This new piece, really a rhapsodic ballet, is written very freely and is the most modern music I’ve yet
attempted. The opening part will be developed in typical French style, in the manner of Debussy and
the Six, though the tunes are original. My purpose here is to portray the impressions of an American
visitor in Paris as he strolls about the city, listen to the various street noises, and absorbs the French

(folytatás a 182. oldalon)



cia hatás jelenlétét, sôt felhívják a figyelmet arra, hogy Debussy és a Hatok egy-
más mellett való említése eleve tájékozatlanságra vall. A kompozíció leghitelesebb
részleteként ehelyett a nosztalgikus honvágy- epizódot emelik ki.48 Ehhez hasonló-
an, Milhaud amerikai kompozícióit (Un français à New York, Music for Boston, Music
for San Francisco stb.) is úgy tartja számon a zenetörténetírás mint tárgyában ugyan
kétségkívül az Egyesült Államokhoz kötôdô, de tulajdonképpeni amerikai zenei
hatásról nem tanúskodó darabokat.49 Különösen érdekes Hindemith Pittsburgh-
szimfóniájának (1959) ideológiája és annak értékelése: a szerzô a mûben pennsyl-
vaniai német–holland telepesektôl származó népzenei anyagot is felhasznált, hogy
ezáltal emlékeztesse az amerikaiakat, milyen nagy szerepet játszottak a germánok
országuk korai történetében. Mint azonban egy biográfusa megjegyezi, ez a jó-
szándékú, a német–amerikai kapcsolatok fellendítésére irányuló kísérlet igencsak
késôn érkezett a II. világháború után, így a mû bemutatója hûvös fogadtatásban
részesült.50

A dallami alapanyagtól eltekintve Dohnányi sem törekedett „amerikaias” ze-
nei nyelvre, azaz nem alkalmazta a 20. századi amerikanista szerzôk, mint például
Roy Harris vagy Aaron Copland jellemzô stíluselemeit, eszközeit (például a karak-
teres aszimmetrikus ritmikát, a szabad metrikát, a népdalszerû melodika teljes ze-
nei anyagra való kiterjesztését, esetleg valamiféle sajátos történelmi–nemzeti prog-
ramot). Sôt, népdal- témáit is meglehetôsen kötetlenül, olykor szinte csak jelzés-
szerûen használta fel. Mint már említettük, a Rapszódiában a Wayfaring strangeren
kívül nincs olyan dallam, amely teljes hosszában megszólal: az Old Smoky késlel-
tetve behozott negyedik sora jóformán felismerhetetlenné alakul, a The Riddle- nek
csupán egy egyszerûsített dallamváza hangzik el, a Sweet Betsynek pedig elmarad a
zárósora. Ez a kötetlen szövésmód ismét elsôsorban a szerzô kölcsönzött témára
írt variációsorozatainak leghíresebbje, a Gyermekdal- variációk építkezésére emlékez-
tet. Dohnányi Rapszódiája is sokkal több szállal kötôdik tehát az – európai – múlt-
hoz, mint amennyire kifejezésmódot keres a korabeli jelen amerikai zenéjében.
Természetesen ez a szerzô általános esztétikai szemléletébôl is adódik, de mûis-
mertetôjében kifejezetten hangsúlyozta is, hogy az Amerikai rapszódia a múltra
összpontosít:

Senki ne számítson arra, hogy ez az Amerikai rapszódia a szó köznapi értelmében „ame-
rikai”, mivel a dallamoknak, melyekre épül, nincs köze az úgynevezett népszerû stílus-
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atmosphere. As in my other orchestral compositions, I’ve not endeavored to present any definitive
scenes in this music. The rhapsody is programmatic only in a general impressionistic way, so that the
individual listener can read into the music such episodes as his imagination pictures for him.” Gersh-
win mûismertetôje az Egy amerikai Párizsban címû mûrôl: Hyman Sandow: „Gershwin Presents a New
Work”. Musical America (1928. augusztus 18.). Idézi Charles Schwartz: Gershwin. His Life and Music.
Indianapolis–New York: The Bobbs–Merrill Company Inc., 1973, 303.

48 Lásd például uott, 303–304.
49 H. Wiley Hitchcock–Christopher Palmer: „Milhaud, Darius”. In: The New Grove Dictionary of American

Music vol. 3, ed. Stanley Sadie–Wiley Hitchcock, London: Macmillan Publishers Ltd., 1986, 226–228.
50 Geoffrey Skelton: Paul Hindemith. The Man Behind the Music. London: Victor Gollanz Ltd., 1975, 280.



hoz. Nagy múltra tekintenek vissza, nyilvánvalóan Európából erednek, de olyan hosszú
ideje ismerik és éneklik ôket ebben az országban, hogy teljes joggal nevezhetôk amerikai
népdaloknak.51

Dohnányi amerikanizmusának tényezôit vizsgálva végül nem feledkezhetünk
meg arról, hogy az Amerikai rapszódia nem született volna meg, ha Dohnányi nem
érzett volna oly nagy elkötelezettséget az Ohio University iránt. Figyelemreméltó,
hogy az inspiráció kétségbeejtô hiánya ellenére sem adta fel a munkát, illetve hogy
egy hasonló felkérést saját egyetemétôl viszont elutasított.52 Ebben a Baker- család
állhatatos támogatása is szerepet játszott – a velük való kapcsolat jelentôségét te-
hát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ahogy Ilona von Dohnányi egy hozzájuk írt le-
vélben fogalmazott:

Az elmúlt hat évben minden látogatásunk örömmel, hálával és gyönyörûséggel töltötte
meg a szívünket. […] a ti barátságotok az, ami oly sok vigaszt nyújtott az elmúlt évek
csalódásai és nehézségei során, ami világosságot hozott az életünkbe, s amitôl otthon
érezzük magunkat ebben az országban.53

Mindez arra utal, hogy az Amerikai rapszódia legalább annyira szimbóluma egy
bensôséges barátságnak és egy termékeny szakmai együttmûködésnek, mint
amennyire tiszteletadás az új hazának. Úgy tûnik tehát, hogy a mû értelmezésének
kulcsa végsô soron nem amerikanizmusában keresendô, hiszen az sem az alap-
anyag felhasználásának technikájában, sem az inspirációban, sem a kortársi irány-
zatokhoz való alkalmazkodásban nem bizonyult igazán lényeges szempontnak.

Visszatekintés
Dohnányi az Amerikai rapszódia egyik mintájaként Liszt Magyar rapszódia- sorozatát
nevezte meg. Szinte bizonyos, hogy a kompozíciókat a feldolgozott dallamok stí-
lus- és minôségbeli heterogeneitása is összekapcsolta számára – nyilván nem vé-
letlen, hogy Bartók vagy Kodály nevét soha nem említette az Op. 47 népdal- feldol-
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51 „One should not expect in this American Rhapsody a style which is commonly called ’American’
because the tunes used in it bear no relation to the so- called popular type. They are of considerable
age, certainly once imported from Europe but known and sung in this country so widely for such a
long time, that it is with full right they are called American Folk Tunes.” Dohnányi mûismertetôje,
dátum nélkül. BF.

52 1950 nyarán Karl Kuersteiner, az FSU zenei dékánja is felkérte Dohnányit egy hasonló kompozíció
megírására, ezt azonban a zeneszerzô nem vállalta. Tartózkodásának persze könnyen belátható oka
volt: az FSU nem ajánlott a mûért tiszteletdíjat (az Amerikai rapszódiáért 1000 dollárt kapott). Emel-
lett zenei okok is közrejátszhattak abban, hogy Dohnányi nem érzett kedvet hozzá: a dékánnak
ugyanis konkrét javaslata volt mind a feldolgozandó dallamot (Stephen Foster: Suwanee River), mind
a feldolgozás módját (variációs forma) illetôen. Lásd: Kuersteiner memoranduma Dohnányinak,
1950. június 19. Közli: Marion Ursula Rueth, „The Tallahassee Years of Ernst von Dohnányi.” M.A.
thesis, Florida State University, 1962, 90.

53 „Each visit during the past six years has filled our hearts with joy, gratitude and delight. […] it is
your friendship that has given us so much consolation through all the past years of disillusionments
and hardships, it has illuminated our life and made us feel in this country ’at home!’” Ilona von Doh-
nányi levele Bakeréknek, 1954. március 7. BF.



gozásai kapcsán. A Lisztre való utalás azonban egy másik szempontot is felvet, ne-
vezetesen hogy a rapszódia elnevezés talán Dohnányinál is valamiféle töredékes-
ségre utal.54 A töredékesen megidézett „egész” azonban nem annyira az amerikai
népi dallamhagyomány, hanem valami Dohnányi számára sokkal közelebbi: egy-
részt a 19. századi mûzenei tradíció, másrészt és elsôsorban pedig saját zeneszer-
zôi életmûve. Hogy mennyiben lehetett szó tudatosságról, az persze legalábbis
kérdéses. Az viszont kétségtelen, hogy az Amerikai rapszódia szerény terjedelme
mellett is olyan hatást kelt, mintha Dohnányi életmûvét kívánná összegezni – s te-
heti ezt annál inkább, mert a szerzô utolsó, az œuvre- höz szervesen kapcsolódó
kompozíciója.55

Ezzel párhuzamosan a Wayfaring stranger- dallam súlyponti szerepe is mélyebb
értelmet nyer. Pruett magyarázatát, miszerint a bolyongó vándor képében Dohná-
nyi saját sorsa szimbólumát látta, mindenképpen elfogadhatjuk. Emellett lehetsé-
ges azonban, hogy Dohnányi nem emelte ki a szöveg eredeti kontextusából a kife-
jezést, azaz a halálhoz közeledô, életétôl búcsúzó halandóval is azonosult. S ahogy
a dalszöveg vándorló idegenje kóborol a másvilág vigasztalására készülve a földi
világban, úgy bolyong Dohnányi saját alkotói pályájának korábbi korszakaiban, s
idézi fel legszínesebb, legragyogóbb darabjainak hangját. Talán az sem véletlen,
hogy az emlékezéseket egy pentaton, azaz e tekintetben talán magyar népzenei
asszociációkra is alkalmat adó dallam indítja útjára. Bár a Rapszódia hangzása –
reprezentatív funkciójának megfelelôen és mintáihoz hasonlóan – csillogó és élet-
teli, a visszatekintés mégsem pozitív kicsengésû. A felszín alatt a szerzô és a hall-
gató ugyanis mégiscsak azzal szembesül, hogy a jelennek csupán a ragyogóbb
múlt kissé céltalan felidézése jut, s a vonzó felszín és mozgalmasság bizonyos te-
kintetben az aktuális mondanivaló hiányát leplezi.

Lehetséges persze az Amerikai rapszódia e visszatekintés- gesztusát egyszerûen
ihlettelenségnek nevezni, s a mûvet kevésbé sikerült alkotásnak tekinteni – annál
is inkább, mert Dohnányi maga is panaszkodott az inspiráció elégtelenségérôl. Né-
hány szempont miatt azonban az Amerikai rapszódia mégis az életmû, de különö-
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54 Dohnányi valószínûleg tisztában volt Liszt rapszódia- felfogásával, miszerint a Magyar rapszódiák egy
feltételezett, már csak töredékeiben létezô ôsi cigány eposz „rekonstrukciójára” törekednek – annál
is inkább, mert könyvtárában megtalálható volt Liszt nagy vihart kavart cigány- könyve. (A Dohnányi
Mária által készített Széher úti könyvlistában ez szerepel: „Liszt F. – A cigányokról”. FSU Kilényi–
Dohnányi Collection: „Miscellaneous Documents 1897–1950”, 16. Ez a tétel minden bizonnyal: A
czigányokról és a czigány zenérôl Magyarországon. Pest: Heckenast, 1861.) Le kell szögeznünk továbbá,
hogy Dohnányi semmiféle egyéb utalást nem tett, mely megerôsítené ezt az értelmezést, mint hogy
koncertismertetôjében a mûvet Liszt rapszódiáihoz hasonlította. A mû egy késôbbi elôadásához tar-
tozó programfüzetben viszont felmerül ez a szempont: „The Greek Rhapsodists were professional
chanters of epic poetry, and a long poem chanted in sections by different singers was said to be
’rhapsodized’. In music, we have similar rhapsodies of tunes – a string of melodies arranged for
effective public performance without dependence of one part on another. Such work is the American
Rhapsody by our distinguished guest conductor.” Grand Forks, 1955. április 16. FSU Kilényi–Dohná-
nyi Collection: „Concert Programs”, 14.

55 Befejezését követôen Dohnányi új mûvön sokáig nem, csupán a 2. szimfónia (Op. 40) revízióin dol-
gozott, majd 4–5 évnyi alkotói csendet követôen két kis fuvoladarabot írt (Op. 48/1–2).



sen az amerikai periódus megkerülhetetlen kompozíciójának számít. A legkevésbé
tárgyilagos, bizonyos tekintetben mégis a legdöntôbb szempont az, hogy vonzó, s
a reprezentatív Dohnányi- stílust kiválóan példázó mû, melynek népszerûségét az
utóbbi idôben megszaporodó lemezfelvételek is bizonyítják.56 S már csak azért
sem tekinthetô egyszerûen egy, a zeneszerzô gondolkodásáról kevéssé árulkodó al-
kalmi darabnak, mert egyes pontjain világosan érzôdik: Dohnányi tisztában volt a
kompozíció korlátaival és problémáival. Az üde ragyogás álarca mögül elô- elôbuk-
kanó irónia és önirónia egyik fontos példájául a Wayfaring stranger-dallam tragikus
tónusú visszatérését hozó D- szakasz egy mozzanata szolgál. A hangzás joggal
csaphatja be a hallgatót: a melankolikus Wayfaring stranger-dallam témafejének e
szenvedélyes fájdalma ugyanis valóban megalapozott olvasat. Az elemzôk elôtt
azonban valamiért rejtve maradt a mû – a hangzás alapján valóban nehezen azono-
sítható – „poénja”: azaz hogy a fúvósok témafej- imitációja alatt a vonósokon a leg-
komikusabb dallam, a Turkey in the Straw csendül fel ellenpontként, ráadásul erô-
sen transzformált dallamalakjának hangzása az eredetinél is groteszkebb. Ennek
tudatában kivált lehetetlennek tûnik a D-szakaszt egyszerûen romantikus tetô-
pontnak tekintenünk, hiszen a szerzô banális–torz elemeket kever a patetikus
hangütésbe, ami öniróniát jelez – talán éppen a jelen terméketlenségére és méltat-
lan körülményeire utalva.57

Mindezen sajátosságai révén az Amerikai rapszódia nemcsak az évtizedekkel ko-
rábbi Dohnányi- mûvekkel tart rokonságot, hanem az utolsó periódusnak is emble-
matikus kompozíciója. Ám nem azért, mert amerikanizmusról árulkodik, hanem
mert a zeneszerzô kései stílusának legfontosabb jellemzôjére irányítja a figyelmet,
nevezetesen hogy a megrendelésre írt, reprezentatív bemutatóra számító amerikai
mûvek a látszat ellenére kifejezetten sok szállal kötôdnek a szerzô korábbi darab-
jaihoz. A kései évek izgalmas zenei kísérletei megrendeléstôl függetlenül írt, több
esetben Dohnányi életében elô sem adott darabok (fuvola- és zongoradarabok,
Concertino hárfára és kiszenekarra). Hogy éppen a merôben új inspirációt sugalló,
az új közeghez való látványos alkalmazkodást sejtetô mûvek kapcsolódnak legin-
kább a szerzô európai alkotói periódusaihoz, s ugyanakkor hogy az új utakat kere-
sô darabok kísérletei oly csapongóak, az egyaránt Dohnányi kései korszakának leg-
sajátosabb vonásáról tanúskodik: valamiféle óvatos útkeresésrôl, de azt végül
mégis feladó befelé fordulásról.
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56 BBC Philharmonic Orchestra, vez. Matthias Bamert. Chandos 9647, 1998. Radio- Sinfonie- Orchester
Frankfurt, vez. Alun Francis. CPO 999- 308- 2, 1998. English Sinfonia, vez. John Ferrar. ASV 1107,
2001. Danubia Szimfonikus Zenekar, vez. Héja Domonkos. Warner Classics 2564- 62409- 2, 2005.

57 Meg kell jegyeznünk, hogy Dohnányi ezt a kontrapunktikus megoldást nem emeli ki – holott fentebb
több alkalommal is idézett ismertetôje jórészt abból áll, hogy felsorolja, hol, milyen dallam bukkan
fel. (A mû kortársi kritikusai és késôbbi elemzôi részben valószínûleg éppen azért siklottak át fölöt-
te, mert ezt a nyilatkozatot vették alapul.) Ettôl azonban még lehetséges a kérdéses szakaszt a szerzô
rejtett öniróniájának megnyilvánulásaként számon tartanunk.



A B S T R A C T
VERONIKA KUSZ

„A WAYFARING STRANGER” – DOHNÁNYI’S AMERICAN RHAPSODY

Dohnányi’s last orchestral work, the American Rhapsody, was written for the 150th
anniversary of Ohio University. On the model of Brahms’ Academic Festival Overture,
the composer wanted to use some Ohio student songs in his piece, but later on,
experiencing the musical insufficiency of this material, he decided to arrange
American folk songs – a decision by which the national character of the work was
strengthened a lot. We could assume that the Rhapsody should be interpreted as a
symbol of the adjustment (or, at least, the desire of adjustment) to Dohnányi’s
new cultural environment, and „a tribute to the New World” – as one of the former
analysts of the piece emphasized. This study, however, attempts to prove: basically
that the Rhapsody should not be interpreted either like this, nor in the context of
20th- century musical Americanism. Regarding the free use of the source material
and the piece’s general musical language, these aspects do not seem to be essential
for the composer. The arrangement of the white spiritual entitled The Wayfaring
Stranger – which clearly plays a central role in the one- movement work – reminds
us so much of Dvoƒák’s slow movement of his Symphony From the New World that
we must regard it as a conscious decision. It seems that Dohnányi wanted to empha-
size a similar special musical situation: the composer is a stranger in a given –
musical – environment. Like the many other, similar examples (e.g. Gershwin’s An
American in Paris), the nostalgic elements seem to be much more significant in the
Rhapsody than its „message” to the new home. Moreover, the arrangement of the
spiritual – and actually many other parts of the work – show definite similarities
with certain of Dohnányi’s earlier orchestral compositions (chiefly with parts of
the Symphonic Minutes, the Suite in F sharp minor, and the Variations on a Nursery
Song). The melodic, textural and dramaturgical connections are so strong that the
Rhapsody’s series of colourful pictures seem to be a sort of summary, a film- like
playback of the composer’s own personal and musical past. As the wayfaring
stranger of the text wanders the earthly world preparing for the comfort of the
beyond, so Dohnányi roams through his earlier periods, recalling the tone of his
brightest works. Below the shiny surface, however, the composer and listener have
to face the fact that for the Rhapsody’s present, only a slightly aimless recalling of
the brighter past remained; the attractive appearance hides a lack of actual content.
Nevertheless, the composition has a moving and symbolic significance in Dohná-
nyi’s œuvre or, at least, in his late period.
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