
ZENETÖRTÉNET

Dohnányi Ernô családjában meglepôen
sok a karmester: Christoph az unokája, a
Tévé karmesterversenye révén nálunk is
ismertté vált Oliver valamilyen oldalági
leszármazott. S lám, Doráti is, bár inkább
szegrôl-végrôl. Édesanyja a nagy Dohná-
nyi sógornôje volt, elsô feleségének Kun-
wald Elzának testvére. A gyermek és ifjú
Antal nem valami sokat élvezhetett a hír-
neves nagybácsiból, mivel az születésekor
(1906) már Berlinben élt, elsô házassága
csakhamar felbomlott s memoárjaiban
Doráti a két család kölcsönös, tartós ellen-
ségeskedésérôl ír (Egy élet muzsikája.
Zenemûkiadó, 1980).

Mindazonáltal zene vette körül már
csecsemô korától a Deutsch Antalnak
anyakönyvezett trónörököst. A papa az
Operaház és a Filharmonikusok 2.
hegedû szólamában mûködött, a mama
zongorázott – ez elengedhetetlen része
volt anno a jó polgári neveltetésnek. A
fiú szépen haladt zongorában, összhang-
zattant Weinernél tanult magánúton. Alig
múlt 15 éves, amikor a felvételi vizsgáin
igen szigorú Kodály 1921-ben felvette
zeneszerzés osztályába a rövidnadrágos
gimnazistát, a fasori Evangélikus Fiú-
gimnázium – becenevén zseniképzô – di-
ákját. Zongora fôtárgy Székely Arnold-
nál, ki oly sok kiválóságot tanított
Fischer Annietól Solti Györgyig. 1925-
ben nyomtatásba adta Kodály, hogy tech-
nikai tanulmányaival késznek minôsíti
Dorátit. Igaz, hozzátette: annyira, ameny-
nyire késznek, de tôle ezzel a szûkítéssel
együtt is maximális dicséret volt e
minôsítés. A zeneszerzés-stúdiumok
utolsó tanévében valami kevés vezény-
lésre is tanították a növendékeket, de
ettôl senki nem lett karmester Magyaror-
szágon.

1923 novemberében, Bartók Tánc-
szvitjének ôsbemutatóján Doráti játszotta
a cseleszta-szólamot. Gondolom, édesap-
ja ajánlotta Dohnányinak, a Filharmoni-
kusok elnökének, közremûködônek a
Pest, Buda, Óbuda egyesülése fél évszá-
zados jubileumán rendezett hangverseny-

re. Rá két évre már kukta az Operaház-
ban. Volontôr, vagyis fizetés nélküli kor-
repetitor, aki csak akkor látott némi
pénzt, ha a színfalak mögötti kórust, ze-
nekart vezényelte, vagy zongorázott a ze-
nekari árokban. Ez utóbbival aratta elsô
sikerét is. „... a zongoraszólamban
Deutsch Antal korrepetitor finom játéká-
ról is elismeréssel kell megemlékezni.” –
írta a Petruska operaházi bemutatója után
Péterfi István (Magyar Hírlap, 1926. de-
cember 12.) Eszméletlenül nehéz ám
Stravinsky zongoraszólama. Büszkén
emlegette Ferencsik János, hogy azt ô
örökölte Dorátitól. Utóbb a dalszínház
abszolút virtuóz korrepetitoraira bízta a

feladatot: Petri Endrére (1949), Fellegi
Ádámra (1968).

Mindössze 23-éves a korrepetitor, ami-
kor 1929 márciusában a félamatôr Székes-
fôvárosi Zenekar tehetségvédelmi hang-
versenyét vezényli a Vigadóban. Doráti
önálló mûsorszáma A nürnbergi mester-
dalnokok nyitánya, majd három verseny-
mû kíséretét látja el (Liszt Esz-dúr zongo-
raverseny, Mendelssohn Zongoraverseny,
Pierné Hárfaverseny). Sok csillogásra al-
kalmat nem kínáló igényes feladat.

Hanem vezénylésrôl, rendszeres kar-
mesteri feladatról szó sem esett akkortájt,
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sem Operában, sem hangversenyterem-
ben. Hagyományosan nem tudtuk meg-
tartani karmestertehetségeink többségét.
A 19. században végülis itt hagyott
Nikisch Artur, Richter János, a cár udva-
ri karmestere lett Szentpétervárott Auer
Lipót. Követte a múlt században Reiner
Frigyes, Sebestyén György, Szenkár
Jenô, Amerikában vált karmesterré
Ormándy, ott kötött ki Széll György (a
névsor végtelen). Különös helyzet alakult
ki a 20-as évekre. Magyar karmesterben
egyszerre volt hiány (itthon) és pazarló
bôség (külföldön). A hiányt import fe-
dezte. Az Operában viszszatérô vendég-
ként vezényelt Fritz Busch a drezdai,
Kleiber a berlini operaház fôzeneigaz-
gatója, Bruno Walter, Franz Schalk a bé-
csi Ringoper igazgatója, Londonból
Beecham, stb. Busch hívta Drezdába
Dorátit. Nem karmesternek, nem korre-
petitornak, mûvészeti helyettesnek, talán
titkárnak 1928-ban. Rá egy évre már egy
vesztfáliai kisváros, Münster színházának
egyetlen operakarmestere, s maradt míg
1932-ben Berlinben kamarazenekart ala-
kított s vezényelt. Hitler elôl azután ván-
dorútra kényszerült 1933-ban. 

Budapesten kétszer vezényelte a Fil-
harmonikusokat: 1932. március 21-én,
majd 1933. január 16-án. Mindkétszer
úgynevezett rendkívüli hangversenyt di-
rigált a Zenekadémián, az elôkelô bérleti
ciklusban nem merték felléptetni a ná-
lunk pálcásan szinte ismeretlen fiatalem-
bert. Mindkét alkalommal választott
Bartók-mûvet (Két kép 1932, Tánc-szvit
1933). Fogadtatása távolról sem volt
egyértelmû. „A termet megtöltô nagyszá-
mú közönség szeretettel fogadta tempera-
mentumos, ügyeskezû fiatal muzsikusun-
kat, aki máris sikerrel élte bele magát
hatásos pózokba.” (Tóth Aladár, Pesti
Napló 1932. március 22.). Kitûnô kéz-
mozdulatokhoz biztos zenekari ösztön já-
rul nála: együtt érez a zenészekkel és tud-
ja, hol és mikor kell ôket szabadon
engedni..., játszani hagyni. Aki Bartók
Béla »Tánc-szvit«-jét kívülrôl meri és
tudja vezényelni, s ilyen fölényesen birkó-
zik meg a mû kényes és sûrû taktusválto-
zásaival, az bebizonyította, hogy a kar-
mesterség technikai igényeinek megfelel.
Az elmúlt évben szóvá tettük, hogy ...
meglepô technikai érettsége még egyol-
dalú, mert mûvészi elképzelései még nem
tartanak lépést mesterségbeli fölkészült-
ségével. Ez a helyzet még most is fönnáll;

a Tánc-szvit ritornelljeibôl hiányzott a
poézis és az elôadás inkább az elôírások
pontos betartásával, mint a témák kellô
megvilágításával keltett figyelmet.”
(Jemnitz Sándor, Népszava, 1933. január
18.) – Dorátit hallgatva a Jemnitzéhez ha-
sonló benyomásaim voltak Dorátiról elég
hosszú idôn át.

De itt meg kell állnom egy percre.
Doráti 1933-ban nem tudhatta, vezényli-
e Bartók Tánc-szvitjét másodszor is. Ak-
koriban még nem is volt követelmény a
partitúra nélküli dirigálás. Bizonyítani
persze nem tudom, csupán valószínû-
síteni, hogy ô volt a világon az elsô kar-
mester, aki Bartókot fejbôl tudta, nagyon
bonyolult ritmikájával egyetemben. (Éles
kontrasztként említem: Klemperer, kinek
fejében volt az egész zenetörténet partitú-
rája, olyannyira, hogy egyszer 70 oldala-
kat lapozott a majd’ öt órás Nürnbergi
mesterdalnokok kottájában, 1948-ban,
Bartók Hegedûversenyének vezénylése-
kor, lévén közel két méternyi magas, de-
rékszögben hajlott a hangjegyek fölé.)

1933-ban Párizsban kötött ki, ahol per-
sze senki muzsikus nem ismerte. Német
vezetéknevét valószínûleg ekkor cserélte
Doráti-ra, nehogy az bárkit is a „Reich”-
ra emlékeztessen. Hanem arra életfogy-
tiglan kényesen ügyelt, hogy plakáton,
mûsorlapon, hanglemezboritón magyar
helyesírással, ékezetes á-val nyomtassák
s ugyanígy ôrizte keresztnevét is, Antal-
ból nem lett Anton, sem Antoin. Egy hí-
ján hat évtizedet töltött el világpolgár-
ként, kényesen megôrizve anyanyelvé-
nek épségét. Választékosan írt, nagy szó-
kincs birtokában gyönyörûen beszélt ma-
gyarul.

Vagy tíz évre gályarab lett belôle, meg
gyógypedagógus. Karmesterének hívta a
Monte Carlo telephellyel mûködô, világ-
járó Orosz Balett. Táncosok kíséretét ve-
zetni eleve hálátlan feladat, mert a nagy-
érdemû nem zenehallgatás végett megy
be a színházba, és legfeljebb azt veszi
észre, ha valami nagy gáz van a zenekari
árokban. Doráti, aki Budapesten Beetho-
ven VII.-jét, Strauss Don Juan-ját vezé-
nyelte, vállalta ezt a teljesen alárendelt
szerepkört – és ezenközben elképesztôen
megtanulta a szakmát. Jellemzô, hogy
Norman Lebrecht, aki „Maestro!” címû
könyvében (Európa, 2001.) mámoros
örömmel gyalázza a legnagyobb karmes-

tereket akár ötven oldalon át, Dorátiról
semmi negatívat nem tud, bármennyit
mûködött is Angliában; így hát épp, csak
említi, mit tanultak tôle mások.

Turnézó balettegyüttesek ma jellem-
zôen hangszalagon viszik magukkal a
talpalávalót, mert zenekar utaztatása
messze meghaladná a financiális lehetô-
ségeket. Zenész – a karmesteren kívül – a
30-as években sem kelt útra, helyben to-
boroztak ennyi-annyi hangszerest a rend-
szeres zenekari foglalkozással le nem kö-
tött lézengôk közül. Malacbandákból
kellett Dorátinak minimális próbaszám-
mal valamilyen elfogadható szimfonikus
hangzást teremtenie. Még annak is ki volt
téve, hogy a turnét rendezô impresszárió
önkényesen csökkentette a zenészek lét-
számát, ha a látogatottság és ennek függ-
vényében a bevétel nem érte el a remélt
szintet. Gyógypedagógussá kellett válnia
ahhoz, hogy ilyen áldatlan viszonyok kö-
zött produkciót hozzon létre gályarab-
ként, mert ugyan kit érdekel balett köz-
ben, hogy miféle hangok érkeznek a
színpad tövébôl. 

*

(Közbevetôleg beszélem el, mint hallot-
tam Párizsban, 1975 októberében gyógy-
pedagógiai idomításban nem részesülô
malacbandoid hakni-zenekart, a zenetör-
téneti nevet viselô patinás Orchestre
Colonne-t. Schumann IV. szimfóniáját és
Bartók húros-ütôhangszerekre írt Zenéjét
a jónevû Pierre Dervaux vezényletével az
Erkel-Színháznál jóval nagyobb nézôterû
Châtelet Színházban, ahol alig lézengett
néhány száz fônyi közönség. Hamar
megértettem az érdektelenség okát. Schu-
mannt gyakorlatilag lapról olvasva adták
elô, a Bartók-mû munkában volt talán
egy órányit. Éduard Colonne, a nagysze-
rû alapító karmester bizonyára sebesen
forgott a sírjában, miközben én értetlenül
fogadtam a hangzavart. Aztán megtud-
tam: A Colonna, Lamoureux, Pasdeloup
– csupa jelentékeny dirigens! – nevét
viselô zenekar vasárnaponként szerepel,
más-más helyszínen, azonos 3/4 hat órai
idôponttal. Tagjai egész héten zenés szín-
házakban – operett, mulató – húzzák és
fújják este, napközben filmzene-studiók-
ban és hasonló helyeken. Vasárnap pedig
a délutáni és esti színházi elôadás között
elôkészületek nélkül átugranak hangver-
senyezni. Innen az egyöntetû koraesti
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kezdés, hogy idôben odaérjenek a 9 órai
kezdéssel mûködô anyaszínházukba.

(Visszaemlékeztem erre a feledhetô „él-
ményre”; a Doráti-emlékiratok olvasása-
kor megértettem, miféle munkát jelenthe-
tett a szinte semmi zenekari kultúrával nem
rendelkezô Ausztráliában
napok alatt használható
szimfonikus együttest fa-
ragni.)

Intermezzo interrotto
(Bartók: Concerto, 2. té-
tel). Bartók 1940 ôszén,
Doráti valamivel koráb-
ban, az akkor már Balan-
chine – eredeti nevén
grúz Balancsidavze – kar-
mestereként, az éppen ak-
tuális Orosz Balett-tel ér-
kezett Amerikába.
Személyes ismeretség-
kapcsolat Bartókkal ad-
dig nem volt.

Valami búvópatak-ösz-
szeköttetés csordogált
azért. Bartók 1906. no-
vember 7-én Saint-Saëns
II. zongoraversenyét ját-
szotta a Filharmonikusok-
kal. Másnap Gruber Em-
ma, a majdani Kodályné
így írt Bartók Bélának: „...
még Deutsch Sándor
(hegedûs) is, Dohnányi
sógora, kinek Ernôn kívül
még egy pianista sem tet-
szett, magán kívül volt el-
ragadtatásul”. A kis Tóni
– meghitt barátai utóbb is
így hívták, legfeljebb éke-
zet nélkül Toni-nak – per-
sze még pólyában ficán-
kolt akkor. De mindössze
5 évesen már a Gyerme-
keknek-füzetekbôl zongo-
rázott. Alighanem ô volt
az elsô kisgyerek, aki –
1911-ben – Bartók-muzsi-
kán tanulta hangszerét.
Amúgy még évtizedekig
nem tanították zeneisko-
lák ezeket az új hangú instruktív darabo-
kat. Hozzá kell tennem, hogy Deutsch
Sándor, Doráti-apuka, Bartók zenéjébôl
semmit nem fogadott el, nem is értett.

A zeneszerzô nem hallotta Doráti korai
budapesti hangversenyeit. A Két kép elô-

adásának idején (1932) az arab zene
kongresszusán tartózkodott Kairóban, a
Tánc-szvitre (1933) nem ment el. Talán
nem is tudta, hogy a münsteri opera kar-
mestere korábban mûsorra tûzte a Kék-
szakállút.

Hanem elsô amerikai éveiben Doráti
szoros barátságot kötött Yehudi Menu-
hinnal. Zongorázott neki Bartókot bô-
ven, mígnem a hegedûs-fenomén Bartók
legnagyobb megelégedésére eljátszotta
az I. hegedû-zongora szonátát, a „nagy”
hegedûversenyt és új mûvet kért a

nagybetegtôl. Bartók Szólószonátája so-
ha nem készül el, ha Doráti nem teremt
kapcsolatot a zeneszerzô és a hegedûmû-
vész között. A segítséget-alamizsnát el
nem fogadó Bartók súlyos anyagi gond-
jait enyhítette az új kompozíciókért Me-

nuhin által felajánlott 500 dollár
(értéke ma több, mint 10 000 dol-
lár, az infláció nem magyar sza-
badalom!).

Menuhin, akárcsak Doráti, el-
kötelezettje lett Bartók zenéjé-
nek. 1945 augusztusában Los
Angeles hatalmas szabadtéri kon-
cert-„termében” (Hollywood
Bowl) úgy 18 000 fônyi Bartók
hivônek adták elô a Hegedû-
versenyt!

Különös, mondhatnám egyedi
pályaív, hogy Doráti színházi
emberként kezdte (opera: Buda-
pest, Drezda, Münster, majd az
Orosz Balett – összesen húsz év
az életébôl), de 1945-tôl 1988-
ban bekövetkezett haláláig jel-
lemzôen hangversenydirigens
volt. Ugyan be-betért operahá-
zakba (Covent Garden, Ybl-pa-
lota, Római Operaház stb.), de
munkakönyvét, ha volt, ha lett
volna egyáltalán, szimfonikus
együttesek ôrizték.

Két zenekart alapított (Dallas,
1945, Philharmonia Hungarica
1956/57, vezetô karmestere a
Minneapolisi Szimfonikusok-
nak, a BBC zenekarának, a
Stockholmi Filharmonikusok-
nak, a Washingtoni Nemzeti Ze-
nekarnak, végül Londonban a
Royal Philharmonic Orchestra-
nak. Ez volt utolsó stabil „mun-
kahelye”. Pedig nem volt ván-
dormadár-típus. Alapelve volt, el
is mondta, amikor megkérdez-
tem tôle, e sok váltás okát: A
karmester addig maradjon egy-
azon együttesnél, amíg van új
mondanivalója a muzsikusok

számára és amazok is tudnak dirigensük-
nek újat mondani. Elrettentô példának em-
lítette Ormándy Jenô mûvészi alkonyát. Ô
42 esztendeig vezette a Philadelphiai
Szimfonikusokat, muzsikusai már kopott
mûemlékként kezelték mûködésének utol-
só, nem éppen rövid periódusában.
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A Dallas Symphony valóságos „zöld-
mezôs beruházás” volt. Doráti e gazdag
nagyvárosban mindössze 15 minôségi
munkára alkalmas muzsikust talált, a töb-
bieket egész Amerikából – vagyis az
USA-ból – toborozta. Utóbb ô szerzôd-
tette zenekarába szólócsellistának Starker
Jánost, kinek elsô emigrációs éveiben,
mielôtt szólista-karrierje felívelt, égetô
szüksége volt biztos egzisztenciára.
1946-ban a Háry-szvit karmestereként
vendégül látta rajongásig szeretett egyko-
ri tanárát, Kodály Zoltánt. Verdi
Requiemjének férfiszólóit Doráti vezény-
letével Carelli Gábor, a New York-i és
Székely Mihály a budapesti magyar éne-
kelte Dallasban, majd 1948 júniusában a
Károlyi-kertben, szintén Dorátival, Bu-
dapesten is.

Minneapolis igazi salto mortale volt,
mivel Dmitri Mitropoulos utódául hívták,
s kora egyik legnagyobb karmesterének
nyomdokaiba kellett lépnie. Mindazonál-
tal 11 évadon át volt Dorátinak mondani-
valója második zenekara és Minneapolis
elkényeztetett közönsége számára.

Abban az idôben (Dallas) az amerikai
zenekarok menedzserei rabszolga-szer-
zôdéssel láncolták a dobogóhoz karmes-
tereiket. Évad közben semmi turné! Igaz,
maga az utazás is hosszadalmas volt, míg
a kontinenseket hajók kapcsolták össze.
Abban a szisztémában teljesen kizárt
volt, ami ma mindennapos gyakorlat; pél-
dául Baremboim, ha 30 évvel korábban
születik, nem lehetett volna fôzene-
igazgatója a berlini Staatsopernek és –
egyidejûleg – vezetô karmestere a Chica-
go Symphony-nak. Ormándy is tavasz-
szal-koraôsszel vezényelt Budapesten a
30-as években, Doráti ugyanígy 1945
után.

1933 után „legközelebb” 1946. szep-
tember 5-én vezényelt Doráti Budapes-
ten. Egy évvel korábban meglátogatta
családját-szeretteit. Még látta „lyukasan”
a Zeneakadémia Nagytermének mennye-
zetét; eltévedt akna ütötte a nézôtér elsô
jobboldali kis csillárja közelében. 46-ra
már bestoppolták a rést, hanem a puszta
vakolatra jóval késôbb került rá a díszí-
tés. Hallottam ezt a hangversenyt, az or-
gonaülés második sorából. Ekkor mutat-
koztam be a Székesfôvárosi Zenekar
jóvoltából a III. Leonóra-nyitánynak, a
Haffner-szimfóniának, Kodály Páva vari-

ációinak és – Menuhin révén – Bartók
Hegedûversenyének. Ekkor láttam elô-
ször karmestert szembôl, figyeltem, mit
csinál frakkban este (hogy mit csinál
ingujjban-pulóverben délelôtt, azt úgy
két év múlva ismertem meg). Arra meg-
bízhatóan emlékszem, hogy a Bartók
mûbôl semmit nem értettem meg, a
Hegedûversennyel túlságosan korán ta-
lálkoztam. Évtizedekkel késôbb, Jemnitz
Sándor kötetbe gyûjtött zenekritikáiból
tudtam meg, hogy Doráti nem csupán a
koncerten vezényelt fejbôl, a próbákat is
partitúra nélkül irányította. (Lehetett eb-
ben valami bizonyítási szándék: „lássá-
tok zenészek, mire vittem”; mert amúgy
nem tudom, mi értelme van fejben tárol-
ni, hogy teszem a 3. Ziffer elôtti nyolc
ütem plusz Auftakt dallamával mi történ-
jék.)

A tavasz, koranyár, meg az ôsz minden
évben Budapesten találta Doráti Antalt. A
Székesfôvárosiaknál, ritkábban a Filhar-
monikusoknál (A Rádiózenekar a stúdió-
ban munkálkodott elsô éveiben, a nyilvá-
nos koncertéletben nem vett részt.). Az
Operaházban Rózsalovagot hallottam ve-
le és emlékezni vélek Csodálatos manda-
rinjára is. Lenyûgözött precizitása, tech-
nikai perfekciója, de a lelket valahogy
nem markolta meg. Igaz, Klemperer, a
budapesti lakos igen magasra tette a zenei
mércét, nehéz volt azt elérni, vagy éppen
felülmúlni.

Utoljára 1948 ôszének legendás Bar-
tók-fesztiválján hallottam. Azután majd’
két évtizednyi generálpauza. A vasfüg-
gönyt nem kívánta átlépni, gondolom,
nem vették tôle éppen jónéven a hazai hi-
vatalok, amit a disszidensekbôl verbuvált
Philharmonia Hungaricáért tett. 1965-tôl
ismét rendszeressé váltak koncertjei az
ÁHZ-val, 1970-tôl a Rádiózenekarral is.
Azonos néven jött egy másik karmester,
éppoly virtuóza a zenekarnak, mint ami-
lyennek megismertem, de karakterekben,
emóciókban, zenei tartalmakban mérhe-
tetlenül gazdagabb. Ma is hallani vélem
élményszerû bécsi klasszikusait, Brahms
és Mahler-értelmezéseit, feledhetetlen
Bartók-, Kodály-interpretációit. Saját
kompozícióiból egyszer sem vezényelt,
bô termésébôl, bevallom, alig ismerek
valamit.

Elképesztô mennyiségû hanglemezt
készített a 30-as évek végétôl. Eleinte

fôleg balettzenéket. Még 78-as fordulat-
számú normál-lemezre dirigálta dallasi
zenekarával, a helyi kórussal, Carelli Gá-
bor szólójával a Psalmus Hungaricust –
magyarul! Gyanítom, ez a mû elsô fel-
vétele. Mikrolemezen prezentálta a Phil-
harmonia Hungaricával Haydn 104 szim-
fóniáját. Részt vett a magyar Bartók-
összkiadásban.

Személyes ismeretségünket a hangle-
meznek köszönhetem. A 70-es években
rögzítette korongra Kodály valamennyi
zenekaros kompozícióját, közöttük a Ré-
gi magyar katonadalok címû népdalron-
dót, a Marosszéki meg a Galántai táncok
1917-ben keletkezett elôképét. Ezt egy-
szer adták elô, Bécsben, 1918 januárjá-
ban. Doráti errôl érthetô mód nem tudott
és ôsbemutatónak vélte hangfelvételét.
Leveleztünk ez ügyben, aztán egyszer
csak felhívott, amikor Gordonkaverse-
nyének budapesti bemutatójára hazajött.
Starker Jánosnak írta, ô játszotta nálunk
is, Charles Bruck Párizsban mûködött er-
délyi magyar karmester vezényletével.
Akkor találkoztunk egy próbán, utána te-
lefonált, valahányszor Budapesten kon-
certezett.

Rendkívüli embert ismertem meg ben-
ne, igazi humanistát. Élvezetes beszélge-
téseket folytattunk magyarul, olykor né-
metül, hogy felesége, a pianista Ilse von
Alpenheim is értse. Jó ember volt, jóté-
konynak is mondhatnám, de az direkt sér-
tônek számítana. Doráti csendben adott,
segített sokaknak, nem tekintette ezt ön-
reklám terepének, PR-fogásnak. Senki
nem tudná összeállítani azok névsorát,
akiket teljesen önzetlenül és hivalkodás
mentesen így vagy úgy támogatott.

Amerikai-svájci – kettôs – állampolgár
volt, de magyar honpolgár. Büszke volt a
75. születésnapján átadott kormánykitün-
tetésre, a Zeneakadémia tiszteletbeli ta-
nári címére, a Bartók-Pásztory-díjra,
amelyet alapítványi formában nyomban
szét is osztott magyar muzsikusok között.
Bernben halt meg 1988. november 14-én.
Ravatalánál Kovács László, a Miskolci
Szimfonikusok karmestere képviselte ön-
magát, s egyszemélyben a Magyar Nép-
köztársaságot. Svájci Nagykövetségünk-
nek csupán részvéttáviratra futotta.

Breuer János
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