
DOHNANYI A ZONGORANAL

Ezen a két lemezen már nem a sokat
emlegetett apollói művészt hallhatjuk.
Az a korszaka jóvátehetetlenül véget ért.
Aki itt a teljes hangversenyt végigjátsz
sza, majd néhány részletet mutat be sa
.iát műveiból, voltaképp megtört öreg
ember, akit részint magas kora nyűgöz,

részint az az áldatlan küzdelem, melyet
Amerika meghódításáért kellett vívnia,
s amely ha teljes sikerrel járt is, fel
őrölte idegeit, erejét. Már túl volt ek
kor azon az elhatározásán, hogy nem
lép föl többé - egyik. hangverseny-én
úgy játszotta el Beethoven Op. 111. szo
nátá.iát, hogy hallgatói alig ismertek. a
műre -, s túl az újrakezdés emberfö
lötti kínjain. Mert újrakezdte, mint a
tanulók, s naponta gyakorolt, hogy for
mában tartsa magát. És mint annyiszor
sikerekben oly gazdag életében: megint
győzedelmeskedett, sőt, amikor 1956-ban
ismét fellépett Angliában, régi nagy si
kereinek színhelyén, a szigorú, hiperkri
tikus angolok "gyönyörködve és álmél
kodoa" hallgatták.

A lemez birtokosainak* bizonyára döb_
benetes és felemelő egyszersmind a
Dohnányival való talákozás. Arról nem
is szólva, hogy e kiadvány igazi ritka
ság is, hiszen a művész meglehetősen

ritkán vállalt lemezfelvételt, élete utolsó
éveiben inkább nyilvános hangversényeit
rögzítették hangszalag ra , Voltaképp le
mezfelvétel közben érte a halál: az Eve
Test cég számára, szívgyengeséggel küzd
ve, .iátszott szalagra néhány művet, s
halála után ezek a nem túlságosan hite
les tolmácsolások igazi üzleti sikerré
lettek, hiszen egy nagy zongoraművész

utolsó felvételeit vehette kezébe a le
mezrajongó (akit természetesen a han
gos pTopaganda is csábított).

Aki Dohnányi Ernő ..iátékáról, igazi
tehetségéről akar képet nyemi, bizonyá
ra Tóth Aladár költői szépségű soraira,
vagy Bartók elismerő méltatásaira b,a
ouatkoztuit a legnam/obb biztonsággal,
Aki sikerekkel és mély emberi megráz
kódtatásokkal szegélyezett életútjáról
akar képet kapni, aligha találhat hite
lesebb kalauzt Vázsonyi Bálintnál, aki

a tanítvány megértő szeretetéoei és a
művész érzékenységével írja meg róla
szóló könyvét (l971-ben jelent meg a
Zeneműkíadónál). Aki azonban arra kí
váncsi, hogyan győzedelmeskedhet vala
ki az anyagon, hogyan lehet úrrá a már
-már traQikus feszültségeken, annak ez
a két lemez életre szóló élményt adhat,
S a kiadvány értékét bizonyára növeli,
hogy morzsáit adja ennek a gazdag ze
neszerzői pályának is, melyről meglehe
tősen homályos fogalma van a mai hang
versenylátogatóknak. Dohnányi Ernő nem
volt olyan átütő erejű, szuggesztív ze
neszerző, mint Bartók; Kodály mélysé
ge is hiányzott belőle. Mesterségbeli tu
dása, eleganciá.ia és szemérmesen palás
tolt humora azonban majdnem mind
egyik alkotását sugáTZó fénnyel vonja
be, s egy korszak megőTzésre és tiszte
letreméltó emlékévé avatja.

Az első lemezen Athensben 1956 ápri
lisában (nyolcvanöt éves volt ekkor I)
tartott hangversenyének műsorát hallhat
juk. Elképesztő, hogy ilyen magas korá
ban is milyen. könnyedén, magától érte
tődő természetességgel játszott, mintha
még ekkor sem lettek volna érrénuesek:
rá a nehézkedés törvényei. KüZönösen
megragadó az a kristátutiszta billentés,
ahogy Mozart A-dúr szonátá.iát szóliL!
tatja meg, nagyszerű példáját adva ez
zel az igazi Mozart-értelmezésnek. S
a tökéletes körűlmények között, minden
technikai lehetőség mozgósitásával fel
vett Chopin-tolmácsolások után is igazi
Teveláció _az ő előadásmódja, melyben
nyoma sincs tartózkodásnak, szándékolt
objektivitásnak; inkább mintha ifjúsá
gának költészete támadna újra, s ujjai
alatt az igazi poézis szárnysuhogásával
kelne életre a H-dúr nocturne.

Aki e lemezeket végighallgatja, talán
ifjúságát álmodhatja vissza, midőn Doh
nányi volt a budapesti hangversenyter
mek koronázatlan királya, mások pedig
abban a szerenesés helyzetben lehetnek,
hogy szemük előtt, [iiliik: hallatára kél
újra egy nagy legenda, melynek ők már
nem lehettek részesei, de melyről oly
so/wt hallottak az idősebbektől, a múlt
legszebb emlékeinek őrzőitől.

(R. L.)

* Dohnányi a zongoranat (Nagy magyar elő adórnúvészek ; Hungaroton LPX 12085-86)
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