
lal a coda, rÀd´bben¡nk arra, hogy a zongo-
rista r´gt´n´zte ezeket a k´nnyed, tÀncos
dallamfoszlÀnyokat, ¢s hogy ez a zene soha-
sem hangzik fel t´bb¢ ugyanÁgy. Szembes¡-
l¡nk az elmÃlÀssal, ¢s meg¢rtj¡k, hogy mi¢rt
olyan borongÂs, olyan v¢gtelen¡l szomorÃ
Kocsis Chopin-hangja.

Kocsis egy¢bk¢nt is kiv¢teles ¢rz¢kkel nyÃl
az egyes müvek tÂnusÀhoz. Nagyszerünek ta-
lÀlom, ahogyan megfogja az AVE MARIA, a
hÀrom r´vid Rahmanyinov-darab vagy Cho-
pin G-MOLL BALLADç-jÀnak alapaffektusÀt.
Elem¢ben van, ha megzengetheti az eg¢sz
hangszert, ha sÃlyos l¢ptü, mackÂs akkordo-
kat jÀtszhat (mint az E-DöR PR°LUDE-ben
vagy az AVE MARIA harangzÃgÀsÀban), ha el-
hitetheti vel¡nk, hogy milyen bonyolultan
kontrapunktikus az A-DöR ¢s az E-DöR PR°-
LUDE. Szeretem, ahogyan gyÃrja-gy´m´sz´li
a zongorÀt az ESZ-DöR °TUDE-TABLEAU-ban ¢s
az E-DöR PR°LUDE-ben. BoszorkÀnyos moz-
dulataival hozza l¢tre azokat a mozgÀssal teli,
energikus fort¢kat, amelyektûl zsong-bong az
eg¢sz zongora. Hatalmas k¡zdelem ez mü-
v¢sz ¢s hangszere k´z´tt, amelynek v¢g¢n a
zongora tisztelettel hajol meg Kocsis elûtt.

Dalos Anna

SZIMFONIKUS PERCEK
DOHNçNYIVAL

DohnÀnyi Ernû: fisz-moll szvit op. 19
(1908ä1909); D-dÃr hangversenydarab
gordonkÀra ¢s zenekarra op. 12 (1903ä1904);
Szimfonikus percek op. 36 (1933)
K´zremük´dik: Onczay Csaba, gondonka,
a Magyar RÀdiÂ ¢s TelevÁziÂ Szimfonikus
zenekara. Vez¢nyel: VÀsÀry TamÀs
Hungaroton Classic, 1996. HCD 31 637

 
àCsak a szivÀrvÀny vÀrt m¢g mindig.
Folyton szebb lett, ahogy bukottÊ

(Ady)

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

gyarapodott. (Az elûzû lemezen az I. ¢s II.
ZONGORAVERSENY szerepelt [Hungaroton,
1994].) DohnÀnyi pÀlyatÀrsÀnak, Lajtha LÀsz-
lÂnak zenei ´r´ks¢g¢bûl ugyancsak frissen
ker¡lt n¢hÀny darab a lemezboltokba. E mü-
vek ¢letre kelt¢se nyomÀn a szÀzad magyar
zenet´rt¢net¢nek t¢rk¢pe n¢mileg ÀtrajzolÂ-
dott, sût szintvonalai is Àtrendezûdtek.

Az Ázl¢s ä szem¢lyis¢gjegy. A müalkotÀsok
univerzumÀban a szerzû Ázl¢se jel´li ki a mü
legfontosabb k¡lsû ¢s belsû koordinÀtÀit, ¢s
biztos ÃtmutatÂk¢nt, bÃvÂpatakk¢nt kÁs¢ri
v¢gig a szerzûi ¢letutat is. Az Ázl¢s makulÀt-
lansÀga, a szem¢lyis¢g rendÁthetetlens¢ge, az
ûserû ¢s ´nt´rv¢nyüs¢g BartÂk B¢lÀt vez¢rel-
te a legbiztosabban, ¢letmü ¢s ¢letÃt utol¢r-
hetetlen kongruenciÀjÀt hozva l¢tre.

DohnÀnyi Ernû, aki a szÀzad elej¢n pianis-
tak¢nt mÀr EurÂpa legt´bb hangverseny-
term¢t meghÂdÁtotta, elbüv´lû kamaramu-
zsikus, ked¢lyes tÀrsasÀgi l¢ny ¢s nem utolsÂ-
sorban csodÀlatosan megÃjulni k¢pes szem¢-
lyis¢g volt, azonban zeneszerzûk¢nt szer¢-
nyebb k¢pess¢geket mutatott.

BartÂkot ihlete a term¢szethez, a n¢pze-
n¢hez, ûsi mintÀkhoz vez¢relte, DohnÀnyi-
nak leginkÀbb a csillogÂ polgÀri szalonokhoz,
a tÀrsasÀgi ¢lethez, a konzervatÁv n¢met ha-
gyomÀnyhoz volt k´ze. BartÂk ideges ¢rz¢-
kenys¢ge szellemi produktumokban talÀlt ki-
fejez¢sre, DohnÀnyi fojtottan ¢rz¢ki l¢ny¢t
intellektuÀlis humorba oldotta. MÁg BartÂk
müvei az ¢jszaka titokzatos hatalmÀval, a sze-
relem Àrnyaival szembesÁtenek, m¢gis re-
m¢nyt tÀplÀlnak ä addig DohnÀnyi jÀt¢kossÀ-
ga, felszÁness¢ge sokszor fÀradt rem¢nytelen-
s¢gbe hull. A FçBñL FARAGOTT KIRçLYFI szer-
zûje sosem felejtette el, milyen a hajnal de-
reng¢se, DohnÀnyi mÀr fiatalkorÀban is a k¢-
sû d¢lutÀn sugarait figyelte. MÁg BartÂknÀl
minden izzÂ, pûre drÀmaisÀgban mutatkozik
meg, addig a VARIçCIñK EGY GYERMEKDALRA
szerzûje az eg¢szrûl absztrakt, szÁnes, derüs
Àlomk¢pet d¢delget csupÀn. BartÂk mer¢sz
akusztikai alakzataival a vilÀgbÂl addig isme-
retlen tereket hasÁtott ki, DohnÀnyi az elûd´k
zenei eszk´zeivel az ismerûset festette varÀzs-
latosabbÀ, otthonosabbÀ.

TÂth AladÀr DohnÀnyiban egyenesen a
kispolgÀri kultÃrÀbÂl kin´vû reproduktÁv
zsenit lÀtta, Szabolcsi Bence a k¢sû romantika
magyarorszÀgi k´vet¢nek tekintette, ¢s eze-
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ket az Át¢leteket hely¢nvalÂnak talÀljuk.
T¢ny, hogy DohnÀnyi a C¢sar Franck, Bruck-
ner Àltal meghatÀrozott zenet´rt¢neti sorba
tartozik, ebbe a k¡l´n´s sÂvÀrgÂ, Àtmeneti
nemzed¢kbe, amely a r¢gi vilÀg pusztulÀsÀn
tÃl, de az Ãj csodÀk fel¢p¡lte elûtt egy ¢leten
Àt a stÁluskeres¢s magÀnyos ÃtjÀt jÀrta; abban
az idûben, amikor û II. ZONGORAVERSENY-¢t
komponÀlta (mÀr a tengerentÃlon), John
Cage preparÀlt zongorÀval kÁs¢rletezett...

DohnÀnyi zenei gondolatai szem¢lyesek,
de csak ritkÀn eredetiek. Semmit sem merÁ-
tett a klasszika, romantika ultrafejlem¢nyei-
bûl, nincs k´ze a k¢sûi Beethoven szabad mo-
dulÀciÂihoz vagy Schumann, Paganini d¢mo-
ni virtuozitÀsÀhoz. Debussy, Sch´nberg har-
mÂniÀi pedig nem szürûdtek be zenei vilÀgÀ-
ba. BartÂk archaikusat ¢s modernet fuzionÀ-
lÂ t´rekv¢sei, sût m¢g KodÀly lÁrai akad¢miz-
musa is konstruktÁvnak hat a DohnÀnyi-opu-
sokkal valÂ ´sszevet¢sben.

Bizonyos hatÀsokra viszont zeneszerzû-
k¢nt tÃlsÀgosan ¢rz¢keny volt, Mahler, Bar-
tÂk, Stravinsky, sût Grof¢ hatÀsa is felfedez-
hetû amerikai emigrÀciÂjÀban sz¡letett kom-
pozÁciÂiban, p¢ldÀul a II. ZONGORAVERSENY-
ben. Zenei elûdeit tekintve leginkÀbb
Brahmshoz k´thetû dallamformÀlÀsa, kÁs¢-
retfigurÀciÂi, klasszikus formaterve, az ¢rz¢-
ki, finom harmÂniÀk kezel¢se, a melodikus
stÁlus, a k´lcs´n´s kapcsolatokkal Àtszûtt
strukturÀlis szerkeszt¢s. Viszont egyed¡lÀllÂ-
an dohnÀnyis vonÀs a pazar hangszerel¢s, a
szecessziÂs zenekari sz´v¢smÂd. A müzenei
¢s nemzeti elemek divergenciÀja nÀla cs´k-
ken az ût megelûzû komponistanemzed¢kek-
hez k¢pest, Àm a megjelenû magyaros kolorit
k´nnyednek, elmosÂdottnak, inautentikus-
nak hat.

A D-DöR HANGVERSENYDARAB op. 12 Doh-
nÀnyi b¢csi ¢veiben keletkezett. Ez a hÀrom
lazÀn egymÀshoz kapcsolÂdÂ t¢telbûl ÀllÂ
ûszies, fojtottan ¢rzelmes darab elmosÂdott
hangulatk¢pek sora.

A m¢lybûl felzengû melankolikus csellÂt¢-
ma t´ri meg a vonÂs kÁs¢rûszÂlamok plein air
f¢ny-Àrny¢k jÀt¢kÀt. Ez DohnÀnyi egyik leg-
szebb melÂdiÀja, amit valaha is Árt. A t¢mÀt
aztÀn az eg¢sz zenekar Àtveszi, sz¢les Ávü ke-
ringû zeng a hÃrokon. A t¢tel mÀsodik csel-
lÂt¢mÀja harciasabb, kromatikus dallamrajza
felfel¢ t´rû. DohnÀnyi zenekarkezel¢s¢ben itt

mÀr felismerhetj¡k az oly jellegzetes, k¢sûbbi
darabjaiban is megjelenû hangzÀsk¢pet, a vo-
nÂstremolÂk m´g´tt megszÂlalÂ fÃvÂsokat
(klarin¢t, k¡rt´k, oboa), valamint a term¢-
szetes ifjÃkori brahmsi utÀn¢rz¢st (motivika,
kÁs¢retfigurÀciÂk felrakÀsa). A transzparens
zenekari sz´vet a szalon- ¢s a filmzene hatÀ-
rÀn egyensÃlyoz, gyakran k¢pi asszociÀciÂkat
lobbant fel, nem ¢rz¢kelhetû belsû gondola-
tisÀg, csupÀn sÀpadt utalÀsok sokasÀga: min-
den lebeg¢s, elpattanÂ szikra, mulandÂ t¡ne-
m¢ny. BÀr semmilyen zenei mikromintÀzat-
ban nem mutathatÂ ki, m¢gis jelen van egy-
fajta magyaros kolorit.

Az adagio szuggesztÁv, sz¢p fût¢mÀja ki-
bontakozÀsa sorÀn tonalitÀsÀban folytonosan
elmozdul. E t¢telr¢sz legkiemelkedûbb r¢szle-
te a m¢lybûl felt´rû csellÂszÂlam ¢s a magas-
bÂl ereszkedû oboaszÂlam egybekulcsolÂdÀsa.

A harmadik tematikus r¢szben az elsû r¢sz
k¢t fût¢mÀja t¢r vissza, a kadenciÀban pedig
az adagio fûmotÁvuma. Jellegzetes a korav¢n
stilizÀciÂ: a legerûteljesebb kit´r¢s fÀradtan
hull alÀ, gyûzedelmes megÀllÀs hÁjÀn bÀgyadt
elhalkulÀs, f¢nytelen csalÂdottsÀg ¢rz¢kelhe-
tû az ¡stdobok tompa zeng¢s¢ben.

A gyûzedelmes FISZ-MOLL SZVIT op. 19 a
mÀr EurÂpa-szerte ¡nnepelt, pÀlyÀja csÃcsÀn
l¢vû zongorista alkotÀsa. KomponÀlÀsÀhoz
DohnÀnyi a PIERRETTE FçTYOLA balettzene
megÁrÀsa utÀn fogott hozzÀ. MottÂjak¢nt
id¢zhetn¢nk a mester mondÀsÀt: àHumor az,
ha az ember m¢gis nevet.Ê

Ez a fantasztikus (bÀr eszt¢tikailag nem hi-
bÀtlan) n¢gyt¢teles mü balettzene, a szerzû
biztosan vezeti a hallgatÂ asszociÀciÂit bizo-
nyos mozgÀstÁpusok, k¢pek fel¢, mozgalma-
san illusztrÀl, sût hatÀrozott dramaturgiÀt
diktÀl. A hangzÀseffektusok ´tletgazdagsÀga,
az eg¢sz mü hangszerel¢sbeli kidolgozottsÀga
teszik ezt az opust oly szeretetre m¢ltÂvÀ.

T́ bbf¢le tÀnc ¢s parÂdiÀja kergetûznek
egymÀssal, a keringû vissza is t¢r a zÀrÂt¢tel-
ben. Ebben a mesevilÀgban nincs drÀma, csu-
pÀn testes banalitÀs, t¡nd¢ri bÀj, ¢des gÃny,
füszeres groteszk, harsogÂ trivialitÀs. VÀzso-
nyi BÀlint Árja DohnÀnyi-monogrÀfiÀjÀban,
hogy a mester egy bizonyos motÁvumot sokÀ-
ig keresett, mert egyik vÀltozatot sem talÀlta
el¢g triviÀlisnak. DohnÀnyi a FISZ-MOLL SZVIT-
ben nevettet, a nevet¢ssel kÁnoz, s m¢g r´-
h´gni is k´telezû olykor...
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Eszt¢tikailag rendkÁv¡l problematikus ¢s a
szvit hangulatÀba nem illeszkedû a nyitÂt¢tel
diatonikus, magyar n¢pdalt imitÀlÂ melÂdiÀ-
ja, amely az utolsÂ t¢telben Ãjra hallhatÂ. A
fagott Àltal kÁs¢rt oboaszÂlÂ dallamÀt klari-
n¢t-hegedü pÀr, majd k¢t klarin¢t veszi Àt,
v¢g¡l tuttin is megszÂlal, ¢s a hegedük magas
tremolÂja kÁs¢ri: fantasy-sound (Adorno). A
t¢mabemutatÀs a falusi konyhÀk hÁmzett ¢let-
k¢peinek giccses banalitÀsÀt sugallja...

A t¢tel hat k¡l´nb´zû karakterü variÀciÂ-
jÀban a hangszerel¢s a figyelemre m¢ltÂ: Doh-
nÀnyi fÃvÂspÀrhuzamokat szerepeltet (oboa-
fagott, k¢t klarin¢t, piccolo-fuvola, k¢t k¡rt,
k¢t fagott), vagy oboaszÂlÂt vonÂstremolÂ fe-
lett, aztÀn a sokszoros Àtt¢tel utÀn a dallamok
a triangulum peng¢s¢ben vagy cintÀny¢r zen-
g¢s¢ben halnak el.

TelitalÀlat a mÀsodik t¢tel groteszken
meg-megtorpanÂ scherzÂja, a k´z¢pr¢sz lÀgy
kergetûz¢s¢ben t¡nd¢rjÀt¢k elevenedik meg.
A III. t¢tel RomÀnca b´lcsûdal: ringatÂzÂ vo-
nÂs pizzicato felett oboÀn szÂlal meg egy Àr-
va, t´r´k´s dallam. A IV. t¢tel sodrÂ megle-
pet¢seffektusainak legeml¢kezetesebbje az,
amikor a jÀt¢kos oboaszÂlÂt vÀratlan, pergû
¡tûseffektus szakÁtja meg, ¢s a vonÂsokon,
piccolÂn, fuvolÀn unisonÂban egy (szÀnd¢-
koltan?!) amuzikÀlis, megt´rt dallamrajzÃ,
triviÀlis motÁvum harsog.

A SZIMFONIKUS PERCEK op. 36. sorozatot
DohnÀnyi mÀsodik feles¢g¢nek, Galafr¢s El-
sÀnak tÀncterv¢re komponÀlta. Galafr¢s ere-
detileg a RURALIA HUNGARICA zen¢j¢re sze-
retett volna tÀncjÀt¢kot rendezni, de az tÃl
r´vidnek bizonyult, Ágy pÂtlÀsk¢nt sz¡letett a
SZIMFONIKUS PERCEK. A tÀncjÀt¢k v¢g¡l
1934-ben szÁnpadra is ker¡lt. TÂth AladÀr Ár-
ja errûl a kompozÁciÂrÂl: àOlyan divertimento,
amely nemcsak a szellemet szÂrakoztatja, hanem
fel¡dÁti a lelket is.Ê

A SZIMFONIKUS PERCEK DohnÀnyi egyik
legt´k¢letesebb alkotÀsa, a FISZ-MOLL SZVIT-
n¢l l¢nyegesen kiegyensÃlyozottabb, minden
szempontbÂl megoldottabb, stilizÀltabb. Az ´t
t¢tel (Capriccioso, RapszÂdia, Scherzo, Tema
con variazioni, Rondo) elk¡l´n¡lû hangula-
tÃ, ¢s sokat merÁt a FISZ-MOLL SZVIT karakte-
reibûl. A RapszÂdia, illetve a Tema con vari-
azioni t¢telekben megjelenû nemzeti szÁn hi-
teles, az utÂbbi t¢telben ûszinte, mÀr-mÀr
drÀmai vallomÀst hallhatunk a sz¡lûf´ldrûl,
az otthon hÁvÀsÀrÂl. TalÀn itt mÀr ¢rlelûd´tt

DohnÀnyiban a II. ZONGORAVERSENY, amely-
nek zÀrÂt¢tele a SZIMFONIKUS PERCEK Rap-
szÂdia t¢tel¢hez hasonlÂ dramaturgiÀra ¢p¡l:
a hazai tÀjon valÂ k¢pzeletbeli utazÀst a leg-
exponÀltabb pillanatban egy radikÀlis, eltÀ-
volÁtÂ fortissimo gesztus szakÁtja f¢lbe, a va-
rÀzslat eltünik, elillan minden rem¢ny.

A D-DöR DARAB-ban Onczay Csaba ihletett
gordonkaszÂlÂjÀban gy´ny´rk´dhet¡nk. A
hajszÀlnyira alulintonÀlt, szÀnd¢kosan szor-
dÁnÂsra vett, molto espressivo szÂlam alapve-
tûen meghatÀrozza a darab alaphangulatÀt.

A zenekar hangzÀsa mindv¢gig kiegyenlÁ-
tett, tiszta, kitünûen differenciÀlt, ÀthatÂ sz´-
vetü. A vonÂsszÂlamok ¢rz¢keny, olykor len-
d¡letes rajzolata, az ¡tûseffektusok pontosan
megformÀlt, kidolgozott hangzÀsk¢pe mind-
hÀrom darabban jellemzû. Lehetetlen felso-
rolni a szÀmos kivÀlÂ fÃvÂsprodukciÂt. VÀ-
sÀry TamÀs karakterei telitalÀlatok, a tempÂ-
v¢telekben m¢rt¢ktartÂ eleganciÀt ¢rv¢nye-
sÁt. Ezzel a sz¢p produkciÂval m¢ltÂan szol-
gÀlja egykori mester¢t.

Zalatnai Katalin

REND °S F°NYESS°G

Jeney ZoltÀn szerzûi lemeze

Alef ä Hommage ¥ Sch´nberg (1971ä1972);
ApollÂnhoz (1978); Cantos para todos (1983);
12 dal (1975ä1983)
K´zremük´dik: MRT Szimfonikus Zenekara,
Dobszay çgnes, Ferenczi Ilona, Makk çgnes,
Mesz¢na BeÀta, TarkÂ Magdolna, Melis LÀszlÂ,
Mezei JÀnos, SoÂs AndrÀs, Hadady LÀszlÂ, Jeney
ZoltÀn, SÀry LÀszlÂ, Vidovszky LÀszlÂ, Wilheim
AndrÀs, Luisa Castellani, ASKO Kamaraegy¡ttes,
Keller AndrÀs, Kocsis ZoltÀn
Vez¢nyel: E´tv´s P¢ter
Zenei rendezû: H¢zser ZoltÀn, P¢terdi P¢ter,
Wilheim AndrÀs
Hungaroton Classic. HCD 31i653

Egy zeneszerzûi CD olyan, akÀr egy k´ltû vÀ-
logatott verseinek kiadÀsa. ElvÀrjuk tûle,
hogy r´gzÁtse, hol Àll ma az alkotÂ, s hogy mi-
lyen Ãton jutott el addig a pontig, ahol most
lÀtjuk. Jeney ZoltÀn mind´ssze n¢gy müvet




