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Tartalmát, terjedelmét és tudományos jelentôségét tekintve hiánypótló monográ-

fiával gazdagodott a Dohnányi- irodalom, s egyszersmind a 20. századi magyar zene-

tudomány a Rózsavölgy kiadó új kötete által. Az amerikai Dohnányi- dokumentumok

elsô teljes körû alapkutatásának eredményét összegzô mû jelentôsége nemcsak sa-

ját értékében rejlik, hanem elválaszthatatlanul összefügg a magyar Dohnányi- ku-

tatás történeti elôzményeivel. A magyar zenetudomány – a Dohnányi- életmû meg-

késett rehabilitációjával szinte egy idôben – csak a rendszerváltást megelôzô évti-

zedben tett lépéseket a hamis, háborús- politikai vádakkal illetett, majd végsô

emigrációba kényszerült Dohnányi Ernô személyének és mûvészetének újraérté-

kelésére. Dohnányi esetében az igazságszolgáltatás folyamata és kulturális hatása

kivételesen hosszúra nyúlt, szinte fél évszázadnyi idônek kellett eltelnie, hogy a

szellemi adósságtörlesztés a hazai zeneélet és zenetudomány terén is megmutat-

kozzék. Az idôsebb generáció máig emlékezetes eseményként tartja számon azt az

elsô, bátor állásfoglalást igénylô kezdeményezést, amelyet 1977- ben – tizenhét év-

vel Dohnányi halála után – a zeneszerzô születésének centenáriuma alkalmával az

elsô magyar Dohnányi- emlékkiállítás megrendezése jelentett a Festetich- palotá-

ban, a Széchényi Könyvtár Zenemûtára tudós igazgatója, dr. Kecskeméti István

szakmai meggyôzôdésének kifejezéseként. Bár elôzôleg Budapesten két jelentôs

publikáció is megjelent Dohnányiról – elôbb az alkotói életmûvet számba vevô

Podhradszky- zenemûjegyzék a Studia Musicologica hasábjain,2 utóbb az amerikai

Dohnányi- tanítványnak, Vázsonyi Bálintnak évtizedeken át fundamentális forrás-

ként szolgáló monográfiája,3 e két alapmû ösztönzô indítékait tekintve korántsem

sorolható a korabeli magyar zenetudomány Dohnányi életmûvét respektáló kezde-

ményezéseinek sorába. Podhradszky Imre jegyzéke családi felkérésnek köszönhette

létrejöttét, Vázsonyi monográfiája pedig egy amerikai állampolgárságú Dohnányi-

tanítvány eltéríthetetlen meggyôzôdésének szülötte volt. E körülményt az utóbbi

1 Az amerikai forrásból származó, Dohnányi jellemzésére szolgáló idézetet Kusz Veronika az elôadómû-

vészrôl szóló fejezet egyik belsô címeként alkalmazta (96.). A magam részérôl viszont a szóban forgó,

hézagpótló zenetörténeti mû történeti szerepének illusztrálásaként használom.

2 Podhradszky Imre: „The Works of Ernô Dohnányi”, Studia Musicologica 6 (1964), 357–373.

3 Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernô. Budapest: Zenemûkiadó, 1971, 2Budapest: Nap Kiadó, 2001.



mû sorsa is tükrözte: kézirata több éves szellemi csatározás „gyôzteseként” jutott

el végül a kiadás engedélyezéséhez.4 Az 1977- es Dohnányi- emlékkiállítást követô-

en az érdemi kutatás megindítását a ’90- es évek elején a Magyarország zenetörténete

sorozat elôkészületeihez kapcsolódó, 20. századi magyar zenetörténeti vizsgála-

tok új szellemû „fordulata” eredményezte, amikor a Magyar Tudományos Akadé-

mia Zenetudományi Intézetének programjában és gyakorlatában a Dohnányi-

életmû alapkutatása ténylegesen helyet kapott.5 A széles körû adatfeltárás elsô

szembetûnô eredményei Dohnányi elôadómûvészi pályájának történeti vizsgálatai

során mutatkoztak meg: a Széchényi Könyvtár Zenemûtára Dohnányi- anyagának

és további hazai és külföldi gyûjtemények alapján Kovács Ilona tárta fel a zongoramû-

vészi pálya esemény- és repertoártörténetét, publikációja a Dohnányi- évkönyvek

közleménysorozatában,6 illetve az utóbbi évek új Dohnányi- irodalmának forrása-

ként vált közismertté. Megjegyzendô, hogy a fent említett intézményi kezdemé-

nyezés hatására ekkortájt kezdôdött meg az OSZK Zenemûtár Dohnányi- gyûjte-

ményének könyvtári feldolgozása, illetve a családi levelezés anyagának elsô szám-

bavétele is.7

Az életmû- feldolgozást újabb nézôponttal gazdagította a ’90- es évek második

felében bekapcsolódó – már az új nemzedéket képviselô amerikai Dohnányi- kuta-

tó –, az akkoriban fôként disszertációja révén ismert Kiszely- Papp Deborah. Átfo-

gó szakismeretének elsô összefoglaló eredményeit magyar és angol nyelvû kismo-

nográfiájában tette közzé a Magyar zeneszerzôk sorozatban,8 mintegy harminc évvel

Vázsonyi kötete után. Fellépését szellemi elôjátéknak is tekinthetjük a Nemzeti

Kulturális Örökség Minisztériuma váratlan kezdeményezéseként 2002 januárjá-

ban megalapított Dohnányi Archívum történetéhez. A Legány Dénes zeneszerzô

és zongoramûvész által kezdeményezett budapesti Dohnányi- intézmény gondola-

tát megvalósító minisztériumi döntéshez9 az MTA Zenetudományi Intézete is

csatlakozott, és a két intézmény közösen vállalta az újonnan létesített kutatóhely

fenntartását. A Dohnányi Archívum – elôbb Kiszely- Papp Deborah, utóbb Berlász

Melinda vezetésével – közel egy évtizedes mûködése során páratlan tudományos

fellendülést és kibontakozást eredményezett a Dohnányi- életmû forráskutatása és

az új ismeretek gyors publikálása terén: a kutatómûhely néhány év alatt a magyar

és a nemzetközi Dohnányi- kutatás szellemi centrumává vált. Az archívum széles
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4 Vázsonyi Bálint hagyatékában található a kézirat kiadásának kérdéseirôl folytatott levelezés anyaga.

Lásd ZTI Dohnányi- gyûjtemény.

5 A fent említett Magyarország zenetörténete sorozat tudományos elôkészítése és programja a ’80- as évek

utolsó harmadától Berlász Melinda feladatköréhez tartozott.

6 Kovács Ilona: „Dohnányi Ernô zongoramûvészi pályája”. I–II. In: Dohnányi Évkönyv 2005, 2006/7.

Szerk. Gombos László–Sz. Farkas Márta. Budapest: MTA ZTI, 2006, 2007.

7 Kelemen Éva több témakörben folytatott Dohnányi- kutatásaira utalunk.

8 Kiszely- Papp Deborah: Dohnányi Ernô. Budapest: Mágus kiadó, 2001 (Magyar zeneszerzôk, 17. szerk.

Berlász Melinda); Deborah Kiszely- Papp: Ernô Dohnányi. Budapest: Mágus Publishing, 2001 (Hungarian

Composers, 17., ed. Melinda Berlász).

9 Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter támogatásának eredményeként született meg az intézmény-

alapításról hozott rendelkezés.



körû inspirációjáról a Dohnányi Ernô évkönyv címû sorozat öt kötete tanúskodik.

A sorozatban publikált folytatólagos közleményekben a külföldi kutatókkal bôvült

munkatársi gárda szinte pótolta a fél évszázados szilencium mulasztásait. Az elô-

adómûvészi, alkotói, karmesteri, tanári és a zeneélet különféle intézményeit irá-

nyító tevékenységeket feldolgozó ágazati vizsgálatok lehetôség szerint a jelentôs

külföldi Dohnányi- gyûjtemények dokumentumaira is kiterjedtek az intézményt

vezetô Kiszely- Papp Deborah és munkatársa, Gombos László,10 továbbá Kovács

Ilona, Kelemen Éva és más jeles magyar és külföldi kutatók bekapcsolódásának

eredményeként. Rövid tudománytörténeti áttekintésemben napjaink Dohnányi-

kutatásának kevéssé ismert elôzményeit többek között azzal a szándékkal idéztem

fel, hogy a legújabb Dohnányi- monográfia kutatóhelyi genezisére, a Dohnányi Ar-

chívum tudományos mûhelyére kitekintsek. Ez a tudományos mûhely már intéz-

ménnyé válásának elsô idôszakában, majd önállóságának megszûnte után – a

2012- tôl életbe lépô újjáalakulás korszakában, a Dalos Anna vezette „Lendület”-

program keretében – otthona és szellemi inspirálója volt a jelen kötet szerzôjének,

Kusz Veronikának. Az utóbbi években ismételten ô volt az amerikai gyûjtemény-

gyarapítás nemzetközi feladatainak fôszereplôje, és ô rendezte az eredményeket

bemutató kiállítást is.

Kusz Veronika történészi elkötelezettségében az említett történeti és intézmé-

nyi körülményeknél még nagyobb szerepet játszott az a mély szellemi vonzódás,

amely pályaválasztásától kezdve szinte „iránytûként” a Dohnányi- zene vizsgálatá-

ra ösztönözte. Lankadatlan kutatói érdeklôdésérôl újabb és újabb felismerésekre

vezetô tanulmányaiban adott számot. Tudós alkatára vall az a tény is, hogy kutatá-

sainak kiindulópontjaként a zenei formák elméleti törvényszerûségeivel foglalko-

zott, és azok ismeretében fordult figyelme az életmû komplex, a biográfiai kérdés-

kört is magában foglaló értelmezése felé. A több irányú, kiérlelt ismeretek – elôz-

ményként és biztos tudományos fundamentumként – együttes szerepet játszottak

abban, hogy az amerikai életperiódus kétoldalú problematikájának történeti és ze-

netörténeti szempontú igazságtételére elsôként vállalkozott. E célkitûzéséhez elô-

zetesen egy amerikai Fulbright- ösztöndíj is támaszt nyújtott a 2005/2006- os tan-

évben, amikor a floridai Tallahassee- ben, Dohnányi amerikai életének helyszínén

egy éven át tanulmányozta a családi és egyetemi gyûjtemények dokumentumait.

Az amerikai források ilyen elmélyült és alapos betekintésére a korábbiakban más

kutatónak még nem volt alkalma: a páratlan anyagismeret tudata, s egyszersmind

ennek felelôssége is megerôsítésként hatott Dohnányi amerikai éveinek monogra-

fikus feldolgozására.

Mint ismeretes, Dohnányi Ernônek, a 20. század Európa- szerte elismert zon-

goramûvészének a magyar zeneélet minden területén – zeneszerzôként, tanárként,

karmesterként és számos intézmény vezetôjeként – kiemelkedô pályája a II. világ-
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10 Gombos László nemzetközi forráskutatásainak eredményét sorozatos közleményekben tette közzé a

Dohnányi Ernô c. évkönyvek 2003- tól 2006/7- ig megjelent I–IV. köteteiben „Dohnányi Ernô mûvészi

tevékenységének sajtórecepciója” címen, az 1987- tôl 1909- ig tartó idôszak feldolgozásaként. 



háború eseményeinek következtében „kisodródott” saját mûvészi értékrendjének

közegébôl, és kényszerû emigrációs bolyongását követôen az Amerikai Egyesült

Államok területén, Floridában talált második otthonra az 1949 novemberétôl

1960 februárjáig tartó periódusban. A hazájából eltávozott alkotó- és elôadómû-

vész emigrációs korszakáról – mint említettük – fôként politikai okokból, de a kul-

turális érintkezés e korszakot jellemzô elszigeteltsége miatt is a magyar zeneélet

és zenetudomány szinte napjainkig töredékes ismeretekkel rendelkezett. Dohnányi

Ernô 1960- ban bekövetkezett halála után több mint fél évszázadnak kellett eltel-

nie, hogy a magyar zenetörténészek új generációját képviselô Kusz Veronika Doh-

nányi életének utolsó periódusát a hiteles történeti források tükrében feldolgozza.

A szerzô elsôdleges szándéka volt, hogy a rendkívül gazdag amerikai forrásanyag

birtokában tárgyilagos és történetileg hû monográfiában összegezze az utolsó év-

tized biográfiai és alkotómûvészi ismereteit. Elsôdleges feladatként vállalta a zûr-

zavaros, politikai kérdésekkel terhelt amerikai évek eseménytörténetének a hite-

les források „ütköztetése” alapján kirajzolódó értelmezését, és ha lehetséges, még

részletesebb kifejtésben, az életrajzi fejezetek tárgyalásmódját is túlszárnyaló el-

mélyüléssel és részletességgel tette közzé a zeneszerzôi alkotások mûrôl mûre ha-

ladó, tudományos „oknyomozó” eredményeit.

A kötet szerkezete, tematikus felosztása ennek a célnak a szolgálatában áll: a

monográfia teljes terjedelmének mintegy szûkebb felét a szerzô az amerikai évek

biográfiai és szakterületekre vonatkozó feldolgozásának szentelte oly módon,

hogy az életrajz fôvonalához az amerikai periódus három munkaterületét ismerte-

tô további fejezeteket fûzött: a tanári tevékenységrôl, az elôadómûvészi pályáról

és a zeneszerzôi alkotások keletkezés- és recepciótörténetérôl. Egyértelmû kon-

klúziót fogalmazott meg: Dohnányi korábbi, Európában, illetve Magyarországon

megalapozott nemzetközi hírû alkotói, mûvészi és pedagógiai tevékenységének

folytatására az otthont adó floridai egyetemi városban, Tallahassee- ben – illetve az

Egyesült Államokban – az elôzményekhez méltó lehetôségek, feltételek nem adódtak.

A megélhetés alapját biztosító tanári pálya, fôként a zongoraoktatás terén hozott

eredményes visszajelzéseket és némi pedagógiai jó érzést, bár az oktatásban ré-

szesülô néhány jó képességû amerikai növendék adottságát tekintve aligha volt

hasonlítható a budapesti Zeneakadémia egykori mûvészképzôs tehetségeihez.

A zongoramûvészi pálya európai sikertörténetét felváltó amerikai periódusról

igen részletes, komplex képet formált a szerzô. Rámutatott, hogy az utolsó évti-

zedben megvalósult 125 Dohnányi- koncert – melyeknek egyharmada Tallahassee-

ben realizálódott, és további nagy részük ugyancsak kisebb amerikai egyetemi vá-

rosokban hangzott el – a feltûnô sikerek és a visszatérô felkérések ellenére sem

adott lehetôséget Dohnányi mûvészi értékrendjéhez méltó kibontakozásra, elis-

merésre. Bár hosszú távon is ígéretesnek bizonyulhattak volna a nagy amerikai

kulturális centrumokban megvalósult sikeres, csekélyebb számú fellépések, ám

minthogy ezeknek folyamatossága számtalan akadályozó körülménybe ütközött,

Dohnányi zongoramûvészi érvényesülése „minden erôfeszítés ellenére sem moz-

dult elôre tíz év alatt” (59.). Az amerikai évek tevékenységi köreit tárgyaló fejeze-

tek a koncentrált tájékoztatás és az árnyalt tényközlés igényeihez és arányaihoz al-
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kalmazkodnak, s minthogy a tanári, az elôadómûvészi és a zeneszerzôi pályával

kapcsolatos teljes körû információk meghaladták volna a monográfia terjedelmi le-

hetôségeit, ezek adattárak, listák, táblázatok formájában a kötet függelékében ke-

rültek közlésre. (A forrásismeretet összegezô „állványzatok” a monográfia kézi-

könyvként való használatáról is meggyôzik az olvasót.)

Az elsô rész tartalmi újdonsága, világos szerkezete és közérthetô stílusa a

könyv második részében – az Amerikai mûvek címû nagy egységben – is folytatható-

nak bizonyult, holott a következô fejezetek az amerikai kompozíciók elsô tudomá-

nyos szempontú értékelésével, stiláris, formai analízisével foglalkoznak. A kilenc

mûbôl álló amerikai kompozíciós termés három mûcsoportra osztva került feldol-

gozásra: a szerzô elsôként az idôszak két „reprezentatív” mûvének, a Stabat mater-

nek és az Amerikai rapszódiának bravúros megközelítéséhez hívja társul az olvasót,

aki megelégedéssel tapasztalhatja, hogy az analízisek nem korlátozódnak a zenei

törvényszerûségek szigorúan szakmai bemutatására, hanem a felismert és rend-

szerezett stiláris sajátosságok a Dohnányi- életmû egészének kontextusában, távo-

labbi példák és kortársi alkotások széles körû viszonylatában vezetnek el a végsô

konklúzióhoz. Ily módon jut el Kusz Veronika arra a felismerésre, hogy a két rep-

rezentatív mû a 2. szimfóniához és a 2. hegedûversenyhez hasonlóan nem kezde-

ményez alapvetô stílusváltást az életmû egészéhez viszonyítva. A második mûcso-

portként vizsgált, megrendeléstôl „független” darabok: az Op. 44- es jelzetû, zon-

gorára komponált Three Singular Pieces (Burletta, Noktürn, Perpetuum mobile) és az

Op. 48- as két fuvolamû (az Ária és a Passacaglia) arra engednek következtetni,

hogy bár Dohnányi ezekben a kompozícióiban izgalmas és meglepô zenei kísérle-

tekbe bocsátkozott, alkotói szándékának tartalma mindegyik mûben más- más esz-

tétikai kiindulópontra vezethetô vissza. Annak ellenére, hogy az adott darabokban

a zeneszerzô új kifejezésmódok és stiláris elemek bevonására tett kísérletet, az

amerikai mûvek összességükben a Dohnányi- életmû alkotói szemléletének egysé-

gérôl tesznek tanúságot. E mûcsoportok – beleértve a két késôi versenymûnek, a

2. hegedûversenynek és a hárfára írt Concertinónak egyedi sajátosságait is – újdon-

ságot teremtô vonásaiban és ugyanakkor az életmû egységes vonulatában betöl-

tött szerepében a legteljesebb módon mutatkozik meg az idôs alkotó amerikai

éveinek mûvészi állásfoglalása.

Kiemelt értékelés illeti a fentebb már említett, kronologikus, illetve tematikus

áttekintést nyújtó, függelékként közölt jegyzékeket, amelyek az életrajz esemé-

nyeirôl, a hangversenyek adatairól, helyszíneirôl és repertoárjáról, valamint a vo-

natkozó bibliográfia és névjegyzék keretében alapos és igényes tájékoztatást nyúj-

tanak.

A gondos nyomdai elôkészítés eredményeként – amely a szerzôt és a szerkesz-

tô Fazekas Gergelyt egyképpen dicséri – szinte hibátlan a terjedelmes kottamellék-

letekkel is rendelkezô kötet. A könyv élményszerûségéhez a közvetlen hatást kivál-

tó, mindeddig ismeretlen, igen gazdag képanyag közzététele is hozzájárul. A fotók

pontos datálására a forrásanyag feltehetôen nem adott lehetôséget, a recenzens

ennek ellenére javasolja, hogy egy esetleges második kiadás esetén a képaláíráso-

kat lehetôség szerint évszámokkal is egészítse ki a szerzô. Ez a javaslat nemcsak a
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rendkívül igényes monográfia egyik utolsó, kiegészítô láncszemeként értelmezen-

dô, hanem távlatilag, egy késôbbiekben publikálandó Dohnányi- képeskönyv ki-

adásakor is szempontul szolgálhat.

Kusz Veronika monográfiája a 20. századi magyar zenetudományi irodalom

szellemi adósságtörlesztô folyamatában kétirányú tudományos elôrelépést valósí-

tott meg: egyrészt a Dohnányi- irodalom terén, másrészt a 20. századi magyar

emigráns zenemûvészek máig feldolgozatlan életmûveinek perspektívájában.

Dohnányi Ernô halálát követôen, az 55. évben – számos korábbi, irodalmi elôz-

mény után – Kusz Veronika mély empátiával feloldotta és zenetörténészként meg-

oldotta a Dohnányi- életmû súlyos problémákkal terhelt utolsó évtizedének emberi

és szellemi vonatkozású kérdéskörét. Következésképpen az utolsó alkotások fé-

nyében új szellemi kontextust teremtett a magyar és a végsô szót megfogalmazó

amerikai idôszak tevékenységi körei között. Monográfiájának ismeretében a teljes

Dohnányi- életmû eddig ismeretlen relációi tárultak fel a tudomány és a közvéle-

mény elôtt. Az új Dohnányi- monográfia egyszersmind a 20. század emigráns ma-

gyar zenemûvészek pályaútjának historikus szempontú feltárásából is részt vállalt,

amikor Dohnányi Ernô amerikai éveinek feldolgozásában, a Bartók- irodalom ame-

rikai sorstörténetének „párjaként”, egy újabb múlt századi magyar emigráns zene-

mûvész szituáció- történetét alkotta meg.
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