
Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Tartozom Önöknek egy vallomással. Soha

nem hallottam vezényelni – sajnos, zongo-

rázni sem – Dohnányi Ernôt. Hallhattam

volna pedig, hisz idestova 60 esztendeje

vagyok közönség, de én úgy nyolc-kilenc

éves koromtól a Bárdos Lajos köre által

rendezett Kis Filharmónia délutáni ifjúsá-

gi hangversenyein ismerkedtem a zenekar-

ral, nem a nagy Filharmóniai Társaság est-

jein. Az Elnökkarnagyot véletlenül láttam

mûködés közben úgy másfél percig nem-

rég. A Királyi Tévé Századunk sorozatá-

ban vetítettek Filmhíradó-részletet, mely a

Filharmonikusok 1940 január 14-i zene-

akadémiai munkáshangversenyén készült.

Bartók Két kép címû kompozíciójának 2.

tételébôl – A falu tánca – vettek celluloid-

szalagra szemelvényt. Látszik, mennyire

tiszta, világos mozdulatokkal vezényel

Dohnányi; látszik a tanári páholyban ülô

Bartók. A hangzásra igencsak ráillik az

„archív” minôsítés; az eleve gyengécske

hangfelvételnek volt ideje tovább romlani

hat évtizeden át, a Magyar Filmintézet

raktári polcán.

Dohnányi Ernô vezényelni nem tanult

soha. Ha akarta is, nem tehette volna,

mert nem volt hol. Karmesternek autodi-

dakta volt valamennyi elôdje és kortársa,

sôt utódainak többsége is. A mûvészeti ág

elsô fôtanszakát 1901-ben, a lipcsei Men-

delssohn-Konzervatóriumban alapította

meg Nikisch Artúr, de példája még hos-

szú évtizedekig nem terjedt el. A karmes-

tert a gyakorlat tette, nem az iskola.

Márpedig Dohnányinak a minimálisnál is

kevesebb vezénylési tapasztalata volt, ami-

kor az 1918 decemberében posztjáról le-

mondott Kerner István utódjául elnökkar-

nagynak szemelték ki a Filharmonikusok.

Az 1867-tôl egyesületi formában mûködô

zenekar maga választotta meg tisztségvise-

lôit, elnökkarnagyi címmel felruházott ve-

zetô karmestereit. A jelöltet ebben a minô-

ségében alig, szólistaként annál jobban is-

merték. Dohnányi vezényletével adták elô

1903-ban magyarországi bemutatóként a

zeneszerzô d-moll szimfóniáját, 1910-ben

és 1916-ban a mû reprízét. Mint fôfoglalko-

zású operisták jelöltjük keze alatt kísérték

1916-ban a Pierette fátyola pantomim felújí-

tását. Elsô teljes filharmonikus hangver-

senyét 1918. március 4-én vezényelte

Dohnányi. Azt mindenképp tudta róla maj-

dani zenekara, hogy zseniális muzsikus.

Feltehetôen magyar utódot kerestek Kerner

megüresedett helyére. Ez esetben sok vá-

lasztási lehetôségük nem volt, mert Reiner

Frigyes, Szenkár Jenô, Széll György már

német nyelvterületen s jó pozíciókban mû-

ködött, a hazai garnitúrában pedig Kerner

Istvánhoz fogható karmester egy sem akadt.

Minden esetre próbaidôre szerzôdtették

Dohnányit – két hangversenyre 1919 janu-

árjában – mielôtt szavaztak volna róla, egy

hónapra rá. Már elsô vizsgáján is szolgált

meglepetéssel: játszotta és a zongora mel-

lôl vezényelte Mozart G-dúr versenyét. Ez

a kettôs mutatvány ismeretlen volt nálunk

azideig. A frissen megválasztott Elnökkar-

nagy pedig mintegy negyedszázadra szóló

programot hirdetett elsô prezidenciális

hangversenyeinek egyikén, mûsorra tûz-

vén a szerzô szólójával, Bartók 1909 óta

nem játszott op. 1. Rapszódiáját, s bemu-

tatóként a nálunk szépszerével ismeretlen

Szkrjabin Poème d’extase-át.

Dohányi Ernôt 1919 februárjában vá-

lasztotta meg elnökkarnagyául a Filharmó-

niai Társaság. E közgyûlés pontos dátumát

nem ismerem. Vázsonyi Bálint monográfi-

ájából tudható, hogy 1944 május 11-én, a

német megszállást követôen az elnök fel-

oszlatta zenekarát és az azt fenntartó egye-

sületet. E két idôpont határolja a Dohnányi-

korszakot, mely negyed századot ível át. Ily

hosszú ideig e posztot nem töltötte be mu-

zsikus sem elôtte, sem utána. A Filharmoni-

kusok mintegy 620 hangversenyen léptek

fel, beleszámítva a nyilvános fôpróbákat,

ismétléseket, bel- és külföldi turnékat; kö-

zülük megközelítôen 340-et Dohnányi ve-

zényelt (teljesen pontos könyveléssel nem

rendelkezem, azonban a mûsorpolitikai

trend a nagy számok törvénye szerint a ren-

delkezésemre álló adatokból is kiderül).

Mielôtt még részletekbe bocsátkoznék

– madártávlatból: e negyedszázad lefor-

gása alatt 104 kortárst zeneszerzô 302 al-

kotását 549 alkalommal játszották a Fil-

harmonikusok, jelentôs részüket az elnök-

karnagy vezényletével. Ha mûsorelem-

zésre alkalmazható lenne matematikai át-

lagszámítás egyáltalán, mondhatnám, szá-

zadunk zenéje a koncertek 85 százalékán

volt jelen. Ez persze tökéletes sületlenség,

mert Stravinsky szerzôi estjén nem szere-

pelt Mozart, sem Beethoven Missa solem-

nisének elôadásakor Honegger.

Elismerem, önkényesen járok el a kor-

társ repertoár adatsorának összeállítása-

kor. Azonban a fogalom megbízható pre-

cizitással aligha definiálható, mert az

anyakönyvi adatok esztétikailag irre-

velánsak. Nem vettem figyelembe a hosz-

szú életû Richard Straussnak a repertoár-

ba nálunk is szervesen beépült mûveit,

sem Hubay Jenô zenéjét, amelynek száza-

dunkkal érintkezési pontja nincs. Számba

vettem viszont a Dohnányi-éra elôtt meg-

halt Szkrjabin, Debussy játszottságát,

tisztán zenei megfontolásból. Önkényes

módszerem további jele, hogy nem diffe-

renciálok a többi magyar Dohnányi-

kortárs kompozíciói között, mivel többsé-

güket – Önökkel együtt – nem ismerem.

Dohnányi Ernôrôl tudjuk, nem volt ki-

fejezetten Beamter-típus. Kodályt is a na-

pi ügyintézés ellátására vette maga mellé

annakidején zeneakadémiai aligazgató-

nak. Bizonyos, hogy nem ült naphosszat a

Filharmóniai Társaság Zenekarának iro-

dájában. Szükség nem volt erre, intézte a

dolgokat a zenekar ügyvezetô alelnöke,

titkára, pénztárosa, vezetôsége. Éppoly

bizonyos vagyok azonban abban is, hogy

nem csak a saját hangversenyeinek mûso-

rát alakította személyesen, döntô szava

volt az egész évad kialakításakor. Ehhez

nem kellett konferenciázni hétszám.

A Filharmonikusok 20. századi repertoár-

ja tehát feltétlenül tükrözi Dohnányi Ernô

ízlését, intencióit, olykor kompromisszum-

készségét, valószínüleg karmesteri korlátait

is. Bizonyára nem tagadhatta meg zenekara

komponáló tagjaitól, például a brácsás
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Szerémi Gusztávtól, vagy az oboázó Turry

Peregrintôl – és még sok mástól sem –, hogy

bemutassa, amit írtak. És nem feltétlenül

volt beleszólása nagy külföldi karmesterek

mûsorválasztásába – vállalnia kellett komp-

romisszumot, bármekkora tekintély volt is.

Dohnányinak – talán ez is egyfajta

kompromisszum – számításba kellett ven-

nie, milyen kortárs zenékkel hajlandó és

képes találkozni a Filharmonikusok kö-

zönsége. Márpedig Budapest kortárs ze-

nei fogadókészsége igencsak korlátozott

volt a század elsô felében. Hogy mesz-

szebbre ne tekintsek, a Dohnányi égisze

alatt 1923 májusában megrendezett I. Ma-

gyar Zeneünnepély (mûsorán Schoenberg

II. vonósnégyese, Hat kis zongoradarabja

és egy sor más kortárs kompozíció hazai

bemutatójával) folytatás nélkül maradt.

Az új magyar zongoramuzsikát prezentá-

ló Kósa György hangversenyén, 1927-ben

– Jemnitz megszámlálta – 50-60 szék volt

foglalt a Zeneakadémia Nagytermében.

Az 1928 elsô felében mûködött Modern

Magyar Muzsikusok csoport négy kama-

razenei est után, a teljes érdektelenség kö-

vetkeztében, még az év tavaszán meg-

szûnt. 1932-ben a Zeneakadémia Nagy-

termében tartotta elsô hangversenyét a

feltámadt Új Magyar Zene-Egyesület;

csakhamar a Fészek-Mûvész-klub mind-

össze 200 fônyi közönséget befogadó

nagyterme lett az UMZE-koncertek hely-

színe, de még az is túlságosan tágasnak

bizonyult, rövidesen a Fodor Zeneiskola

parányi koncertterme adott a bemutató-

esteknek otthont. Az 1943 májusában má-

sodízben megrendezett Új Magyar Zene-

mûvek Hete után Dohnányi felháborodott

sajtónyilatkozatban tiltakozott az ellen,

hogy valódi közönség híján a Zeneakadé-

mia Nagytermét megtöltendô, tanoncisko-

lákat vezényeltek ki (ma szebb nevük van:

szakmunkásképzô), s az unatkozó srácok

kártyáztak, nevetgéltek, az erkélyrôl pa-

pírrepülôket eregettek. – A példák szapo-

ríthatók tetszés szerint, csupán a közeget

kívántam érzékeltetni, amelyet a Filhar-

mónia Társaság sem negligálhatott.

Ami már most az új európai zenét illeti

Dohnányi idején a Filharmonikusok tar-

tottak norvég, finn, svájci, lengyel, olasz

nemzeti estet. Alapításuk, 1853 óta erre

nem volt precedens. Szerzôi esten elôadói

minôségben is közremûködött Respighi,

két alkalommal Stravinsky, Ravel,

Prokofjev. 1920 elôtt Richard Strauss az

egyetlen, aki szerzôi esetet vezényelt a

Filharmonikusok élén. – Hindemith maga

mutatta be Brácsaversenyét (op. 36/IV.),

illetve hangversenye nyilvános fôpróbá-

ján – mivel a zenekar a versenymûvet még

nem sajátított el – brácsaszóló szonátáját.

Feltûnô, hogy a német–osztrák ízlésû-

nek mondott Dohnányi mennyire mellôzte

e nyelvterület új zenéjét. Maga mutatta be

1921-ben Schoenberg – szextettként már

megismert – Verklärte Nacht-ját. Ez volt

Schoenberg elsô, egyszersmind hosszú

ideig egyetlen zenekari mûve Magyaror-

szágon. Ugyanabban az esztendôben vezé-

nyelte Schreker Kamaraszimfóniáját, majd

késôbb Ernst Toch Mesejáték-nyitányát.

Furtwängler választása lehetett, bár gondo-

lom, otthoni kényszer eredményeképp, a

náci-kedvenc Max Trapp I. Concertója

nyitótételének bemutatása 1939-ben – ön-

ként s dalolva, gondolom, a teljes mûvet

vezényli. Dohnányi egyébként olyannyira

nem vett tudomást arról, melyik zeneszer-

zônek milyen káderlapja van a hitleri Né-

metországban, hogy 1938-ban bízta

Ansermet-re, a már emigrációban élô

Hindemith Mathis a festô-szimfóniájának

elsô magyarországi megszólaltatását. Ép-

pen azt a Hindemith-darabot, amelynek

berlini ôsbemutatója 1934-ben óriási bot-

rányba fulladt s kenyértöréshez vezetett a

zeneszerzô és hazája között. Ha még meg-

említem az osztrák zenébôl Korngold vala-

mint Reznicek egy-egy nyitányát, és a Po-

zsonyban, három évvel Dohnányi elôtt

született Franz Schmidt II. szimfóniáját,

továbbá Variációk egy huszárdalra címû

kompozícióját, a felsorolás teljes.

Dominált a latin országok – kiváltképp

Olaszország – új zenéje. Itália túlsúlyára

jellemzô, hogy a Filharmonikus hangver-

senyeken megszólaló 64 kortárs zeneszer-

zô közül 15, a 115 új import-kompozíció-

ból 28, 194 elôadásukból 49 olasz. Meg-

közelítôleg egynegyede ez a zenekar kor-

társ nemzetközi repertoárjának. Respighi

a messze legtöbbet játszott zeneszerzô –

nyolc mûve összesen 31-szer hangzott el.

A névsorban szerepel Casella, Malipiero,

Pizetti, de Dallapiccola és Petrassi is. Sôt,

két kompozícióval Vittorio de Sabata a

zseniális karmester, kit zeneszerzôként

nem jegyeznek rég.

Nem tudom, vajon csakis Dohnányi

személyes zenei ízlését képezi-e le a

hangsúlyt olasz jelenlét, vagy része volt-e

ebben az orientációban a hivatalos ma-

gyar külpolitika sugallatának is. Tudniil-

lik az I. világháború után nemzetközi ka-

ranténba zárt magyar állam Itáliában talált

kitörési pontot, amit jól jelez az 1927-ben

– nem minden elôzmény nélkül – megkö-

tött magyar-olasz barátsági szerzôdés, az

elsô ilyen diplomáciai okmány 1919 óta.

Meglehet, e sugallat feltételezésének

nincs alapja, mivel a 30-as évek derekától

egyre erôsbödô német orientációnak

mondhatni semmi hatása nem volt a ma-

gyar zenekultúrára. Volt viszont a buda-

pesti Olasz Kulturális Intézetnek, amely

az évtized végétôl hatékonyan szervezte a

zenei kapcsolatokat. A többi között az In-

tézetnek köszönhetô Dallapiccola,

Petrassi budapesti látogatása.

A spanyol zenét egymaga reprezentálta

De Falla. A franciát sorozatos Debussyk,

Ravelek határozták meg. Hozzá kell ten-

nem, Dohnányi mûködése elôtt az orcheszt-

rális Debussy alig, Ravel pedig egyáltalán

nem volt ismert Magyarországon. Misszió-

nak tekinthetô tehát mûveik összesen 39

elôadása. A Hatok-at Honegger képviselte

a Filharmóniai Társaságban, a francia zenét

kívüle Dukas, Koechlin, Ropartz, Roussel,

Florent Schmitt. Magam is fölöttébb meg-

lepôdtem, hisz százszor is végignéztem már

más-más szempontból Csuka Bélának a

Filharmonikusok elsô 90 évét feldolgozó,

általam salátává olvasott, jubileumi köny-

vét... Meglepôdtem tehát, amikor a mai ta-

lálkozóra készülvén szemembe ötlött a Fil-

harmonikusok Messiaen-bemutatója 1938-

ból! Roger Desormière vezényelte a Les

Offrandes oubliées címû, 1931-bôl való

Messiaen-kompozíciót. A zeneszerzô telje-

sen ismeretlen volt Magyarországon, leg-

feljebb Lajtha László, ha tudott róla. Gyaní-

tom, a világ sem tudhatott Messiaenrôl va-

lami sokat azidôtájt, bár ennek inkább

Wilheim András lehet a megmondhatója.

A majdhogynem kötelezô Elgarok mel-

lett a brit zenét mindössze Carpenter

szvitje és Holst Planéták-szimfóniája kép-

viselte, jóllehet a fiatal Dohnányinak szo-

ros kapcsolata volt a szigetországgal. Jó-

val hangsúlyosabb az orosz zene, tekintet

nélkül országhatárokra, vagy arra, hogy a

zeneszerzô fehérre vagy vörösre volt-e

festve. 10 Stravinsky-opusz 19 elôadást

élt meg. A Sacre du printemps-t – bár tekin-

télyes késedelemmel – 1929-ben maga

Dohnányi dirigálta. Igor cár megismerte-

tésében kétségtelenül úttörésre vállalkoz-

tak Filharmonikusaink. Említem

Rachmaninovot, az 1935-ben már vissza-

szovjetesedett Prokofjevet, Mosszolov A

gyár – nálunk „Vasöntöde. Gépzene”

címmel bemutatott – nem éppen remek-

mívû, de világsikerû kompozícióját...

(folytatjuk)
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