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„Az angolok evvel a darabbal 
meg vannak ôrülve” 
       Dohnányi Ernô százéves gyermekdal-variációi

A 20. századi magyar zenei élet egyik meghatározó személyisége, Dohnányi 
Ernô (1877–1960) zeneszerzôi tevékenységét tartotta a legfontosabbnak; kom-
pozíciói azonban a 2. világháború után – az ellene felhozott koholt vádak 
miatt – tiltólistára kerültek Magyarországon. Az elhallgattatás éveinek egyik 
„túlélôje” volt a zeneszerzô egyik legsziporkázóbb, legszellemesebb mûve, a 
születése óta töretlen népszerûségnek örvendô Változatok egy gyermekdalra 
(op. 25), melynek megalkotásához éppen száz éve, 1913-ban kezdett hozzá. 
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Ha valaki manapság feltenné a kérdést, melyik Dohnányi 
Ernô leggyakrabban játszott darabja, akkor a Változatok 
egy gyermekdalra (op. 25) bizonyára jó eséllyel pályázna az 
elsô helyre. A mû népszerûségéhez maga a komponista is 
jelentôsen hozzájárult, mivel a zeneszerzô-Dohnányi alko-
tásai közül ez az egyik leggyakoribb, ami a zongoramûvész-
Dohnányi programjaiban is folyamatosan jelen volt: a 
ren delkezésünkre álló dokumentumok szerint nem ke-
vesebb, mint ötven alkalommal adta elô.1 Harminchét 
évesen, 1914. február 17-én, Berlinben játszotta az ôsbe-
mutatót, és halála elôtt három és fél hónappal – 1959. ok-
tóber 23-án, Atlantában (Georgia, Egyesült Államok) 
szólaltatta meg utoljára. Vázsonyi Bálint, Dohnányi ta-
nítványa és életrajzírója így írt a darab utolsó szerzôi 
elôadásáról: „Szebb búcsúajándékot nem kaphatott a sors-
tól, mint azt, hogy nyolcvanharmadik évében is fi atal ma-
radt. […] A darab, a zenekar utolsó négy akkordja felett, 
alulról felfelé az egész billentyûsoron végigsöprô 
glissandóval végzôdik. A glissando ezúttal – egy tünemé-
nyes interpretáció végén – oly lendülettel érkezett, hogy a 
szó szoros értelmében talpra sodorta a zongoristát. 
Dohnányi állva fejezte be a darabot.”2 

A komponista mindenhol, már a kezdetektôl nagy sikert 
aratott a Variációk elôadásával. Egy 1918-as budapesti 
elôadás kritikusát is elvarázsolta Dohnányi szerzeménye:

A fi lharmonikusok Dohnányinak: „Változatok egy 
ismert francia népdal fölött” címû remekmûvét 
mutatták be emlékezetesen szenzációs sikerrel. A 
káprázatosan csillogó orkeszter fejedelmi pompája 
Dohnányi hatalmas talentumának emelt momen-
tum aere perennius. Ismét láthattuk, hogy az is-
tenáldotta zseni mit tud csinálni egy rövidke, je-
lentéktelen témából, amely az antik szimplaságtól 
a legfuturistább álomképig valóra keltett minden 
elképzelhetô zenei kombinációs lehetôséget.3

A mû nemzetközi viszonylatban is máig az egyik leg-
népszerûbb Dohnányi-darab. A 2. világháború után, 
1946-ban a tíz év után ismét az Egyesült Királyságban 
koncertezô Dohnányit – a Változatoknak is köszönhetôen 
– „úgy fogadták, ahogy ahhoz immár ötven éve hozzászo-
kott”.4  Két skót városban, Glasgowban és Edinburghban, 
mûsorán Liszt Magyar fantáziája mellett a Változatok egy 
gyermekdalra címû mûve szerepelt. Dohnányi szerzôi 
elôadása óriási sikert hozott, így ez a mû a következô, 1947-
es angliai turnéjáról sem hiányozhatott. E koncertkörút 
alkalmával, egy Sheffi eld felé tartó vonaton írott levelé-
ben a kompozíció ismételt mûsorra tûzését Dohnányi így 
kommentálta húgának: Vasárnap ([1947. november] 9-én) 
Londonban játszom a „Gyermekdal-variációkat” (Ezt persze 
nem én választottam, de az angolok evvel a darabbal meg 
vannak ôrülve.)5 Nem is csoda, hiszen valószínûleg frissen 
élt még az angol közönség emlékezetében a mû alig egy év-

vel korábbi fogadtatása: az elôzô évi kritikák áradoztak a 
darabról és annak elôadásáról. S talán éppen ezért nem 
véletlen az sem, hogy a hátralévô éveit a fl oridai 
Tallahassee-ben töltô Dohnányi egyetlen európai látoga-
tása alkalmával – az 1956-os Edinburgh Fesztiválon adott 
három hangverseny közül az egyiken – szintén szerepelt ez 
a kompozíció. 

Nemcsak a britek, de az amerikaiak is „odavoltak” a mûért. 
Egy 1954-es chicagói elôadás után az ottani kritikusok úgy 
ítélték meg, hogy a Változatok harmonizációja sokkal 
korszerûbb, mint a harminchárom évvel késôbbi 2. zongo-
raversenyéé, s elôbbinek humora semmit sem kopott a ke-
letkezése óta eltelt évtizedek alatt. Mindezek után talán 
meglepô, de Dohnányi valószínûleg nem sorolta legkedve-
sebb mûvei közé a Változatokat: Rendszerint nem a 
legnépszerûbb mûveim a kedvenceim – nyilatkozta egy alka-
lommal. Egy alkotás az írójának úgyszólván gyermeke. És na-
gyon gyakran az a legkedvesebb gyermeke, mely voltaképpen 
mások szemében mostoha.6

Dohnányi talán túlságosan szerény volt mûvét illetôen, 
amit nehéz zongoraszólója ellenére sem tartott zongoraver-
senynek. Errôl egy amerikai Dohnányi-tanítvány 
visszaemlékezésébôl értesülünk:

„Amikor mondtam neki, hogy szeretném elôadni 
diplomahangversenyemen a Változatok egy gyer-
mekdalra (op. 25) címû mûvét, tétovázott, hogy 
a kompozíció vajon eleget tesz-e a doktori hang-
verseny követelményeinek, mivel a mû igazából 
zenekarra íródott »zongoraszólóval«. Közös meg-
egyezésünk eredménye volt, hogy Mozart c-moll 
zongoraversenyét [K. 491] is hozzáadtuk a prog-
ramhoz. Együtt dolgozni Dohnányival a Változa-
tokon – és így egyszerre megismerni benne a 
zeneszerzôt, karmestert, zongoramûvészt és ta-
nárt – fénypontja volt a vele való tanulmányaim-
nak.”7

A darab közkedveltségét nagymértékben elôsegítette a 
kitûnô témaválasztás. A variáció témájának dallama több 
száz éves, az egész világon ismert, csak éppen más-más szö-
veggel. Az angolok Twinkle, twinkle little start, a franciák 
ugyanerre a dallamra Ah! Vous dirai-je, Maman-t énekel-
nek, s ezt a címet használva írt erre a kis gyermekénekre 
zongoravariációkat Wolfgang Amadeus Mozart. A néme-
tek Morgen kommt der Weihnachtsmannt dalolnak, a ma-
gyar gyermekek körében pedig – évtizedekkel Dohnányi 
Ernô kompozíciójának megszületése után – Hull a pelyhes 
fehér hóként vált népszerûvé.8

Olykor hosszú alkotói vajúdásokat követôen hirtelen, egy 
röpke pillanat ihlette isteni szikrának köszönhetôen szü-
letnek remekmûvek. Itt is ez történt: Dohnányi korántsem 
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„elôre megfontolt szándékkal” választotta a Változatok egy 
gyermekdalra témáját. 

Mikor az egyik talán legismertebb mûvem, a Gyer-
mekdal-variációim felôl érdeklôdtek az emberek, 
azt kérdezték, vajon az a kis gyermekdal téma ins-
pirálta-e, hogy mûvemet rá felépítsem? Ez tévedés. 
Nekem nagymérvû variációk voltak az agyamban 
és kutattam valami egyszerû kis motívum után, 
melyre ezt az alkotást felépíthessem. Mint aho-
gyan Rodin is, a „Gondolkodó” alkotásánál egé-
szen bizonyosan nem a modellt választotta meg 
elôször, de a gondolat kifejezésén mélyedt el. Per-
sze szívesen választottam ezt a kis gyermekdal 
motívumot, mert ez humorra is alkalmat adott. 
Mindég kedveltem a humort; a jóindulatú humort, 
a derût, melynek nincs köze a keserû iróniához. 
Ezért kedveltem Dickenst. A humoráért. És csak ne-
hezen találtam lelki kapcsolatot olyanokkal, kik-
nek nem volt érzékük a humor iránt.9

Harmincöt éve már, hogy e Dohnányi-mû Seregi Lászlót 
balett-koreográfi a megalkotására ihlette, mely – a muzsi-
kához hasonlóan – rendhagyó módon született meg. Se-
regi frissen kinevezett operaházi balettigazgatóként saját, 
még csak a kezdeti tervezés fázisában lévô koreográfi ája 
mellé három kollégáját – Barkóczy Sándort, Eck Imrét és 
Fodor Antalt – kérte fel magyar zeneszerzôk mûveinek 
felhasználásával egy-egy egyfelvonásos balett megalko-
tására.10 A négy balettet felvonultató estet 1978. május 

24-ére hirdették meg. A saját koreográfi át illetôen Sere-
ginek sokáig csupán a zene szerzôjérôl volt elképzelése, és 
sejtelme sem volt arról, hogy Dohnányi melyik mûvére 
fog az egyre vészesebben közeledô bemutatóig koreográ-
fi át készíteni.

„Hát ez az! A saját csapdámba kerültem. Mert meg-
ígértem, hogy ezúttal a magyar zeneirodalomnak 
ahhoz a korszakához nyúlok, amelyet eléggé elha-
nyagoltunk a balettszínpadon. Mert »idô elôtt« ki-
mondtam Dohnányi Ernô nevét! Párszor már le is 
nyilatkoztam anélkül, hogy e mögött valóságos ta-
pasztalat, vagy akár csak szerelem lett volna 
Dohnányi zenéje iránt. Most már, utólag, lehetek 
ôszinte: ismét blöfföltem! […] Másrészt, bevallom, 
szerettem volna egy kicsit »robbantani« azzal, 
hogy Dohnányit választottam. Valójában az a mél-
tánytalanság izgatott, amellyel – koholt félreérté-
seken alapuló gyanúsítgatások miatt – Dohnányit 
leparancsolták a magyar zene oltáráról. Tehát sze-
rettem volna ôt »rehabilitálni«, és diadalmasan visz-
szahozni az Operaházba!”11

A saját magának okozott „csapdából” egy váratlan talál-
kozás húzta ki Seregit. Teljesen véletlenül összefutott egy 
régi barátjával, Gyulai-Gál Ferenccel, a Fôvárosi Operett-
színház akkori karmesterével. Az ô javaslatára ment be 
Seregi a Magyar Rádióba, hogy meghallgassa a Változatok 
egy gyermekdalra címû kompozíciót. A mû a reveláció ere-
jével hatott rá:
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„[…] határozottan éreztem, hogy – ahogy mondani 
szokás – vagy a múzsa csókolt homlokon, vagy az 
Isten tette a homlokomra a kezét, mondván: Még 
egyszer segítek. Én ugyanis, aki gyötrelmek gyötrel-
mei között szoktam megcsinálni a darabjaimat, itt 
egyszerûen megvilágosodtam: ahogyan szólt a 
zene, azzal párhuzamosan – mint egy kinyilatkoz-
tatás – megjelent a kép! Megjelent a tánc! Azonnal 
tudtam, »felismertem«, hogy ezek a tételek nem 
gyermekdalok, hanem gyermekjátékok és gyer-
mektáncok. Tehát máris transzponáltam a fejem-
ben a szembekötôsdit, az ugrókötelest, a fogócskát 
s a többit. Ezek mind azon nyomban megjelentek a 
képzeletemben, sôt, rajtuk keresztül a darab legfon-
tosabb komponense is. Az tudniillik, hogy az em-
beri életet mutatja be. Azt, ahogyan növekedtek, 
gimnazisták lettek, majd az elsô bált s a vihar-
felhôket is, Európa egén. A »Gyermekdalt« nagyon 
is magyar sorsnak éreztem már akkor, miközben 
még csak hallgattam. Láttam lelki szemeim elôtt, 
ahogyan háború lesz, ahogy meghalnak a katonák, 
a feleségek elsiratják, meggyászolják férjeiket, és 
aztán egyszer csak szikra pattan, fény süt be: mert 
nem lehet meghalni! Élni kell; az életet szeretni kell, 
és végig kell csinálni…”12 

Seregi óriási sikert aratott. Balettjét nemcsak a közönség 
fogadta rokonszenvvel, hanem a kritikák is egyértelmûen 
dicsérték. „Seregi remekelt”, „szép, fi nom, érzelemgazdag 
táncot alkotott”, „maradandó, elgondolkoztató hatást ért 
el”, „korszakos alkotás, melyre a magyar nemzeti balett re-
per toár évek óta várt” – olvashatjuk, s kiemelték a zene és 
a tánc szoros egységét is. A koreográfi át bemutatója óta lát-
hatta a Zürichi Operaház és a New York City Balett közön-
sége, betanította Santiagóban, a milánói Scalában, Hagen-

ben és Leningrádban is. Utóbbi városban volt némi meg-
mosolyogtató nehézsége a Jakobszon együttes vezetôivel. 

„Ott, régi szokás szerint a zsûri: az elvtársak leültek 
sorban egy-egy székre, hogy »átvegyék« az elké-
szült mûvet, mielôtt közönség elé ke rül.”13 „Szokat-
lannak találták, hogy olyan utcai ruhában táncolják, 
mint amilyet bármelyik sétáló ember visel a 
Nyevszkij Proszpekten. Csak a balett eredeti ideájá-
val érvelhettem: éppen azt akartam kifejezni, hogy 
egy felnôtt hétköznapi ember hogyan tudja átadni 
magát újra a gyermeki örömöknek. A mû egész 
alapgondolata erre a belsô kontrasztra épül; az eset 
éppen arra példa, hogy egy tánckosztümnek dra-
maturgiai jelentôsége is van! Barátaim megértették 
és rögtön elfogadták érvelésemet.”14

Zenei humor – humor a zenében. Ez lehetne a mottója a 
Dohnányi-mûnek, melynek alcíme – A humor barátainak 
örömére, mások bosszúságára – is fi gyelmeztet, hogy zenei 
paródiák sora alkotja a kompozíciót. Vázsonyi Bálint e 
szellemben nevezte a darabot zenei Így írtok ti-nek.15 Való-
ban, a humor, a zenei tréfák sora kaleidoszkóp-szerûen tá-
rul a hallgató elé a variációk során. Mûfajok, toposzok pa-
ródiái jelennek meg, és felbukkannak olyan zeneszerzôk 
(például Schumann és Brahms) allúziói is, akik mindig so-
kat jelentettek Dohnányi számára. Többször végigvonul a 
kompozíción az ellentétek szembeállítása, melybôl szintén 
sok humoros zenei szituáció adódik.

Dohnányi-Seregi: Változatok egy gyermekdalra – részlet. Táncolják Szabó Judit, 
Dózsa Imre, Pártay Lilla, Szônyi Nóra, Pongor Ildikó, Harangozó Gyula, Havas 
Ferenc, Menyhárt Jacqueline, Keveházi Gábor és Sterbinszky László

Fotó: Mezey Béla. Forrás: Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum, Budapest

Dohnányi-Seregi: Változatok egy gyermekdalra – részlet. ifj. Nagy Zoltán és 
Volf Katalin kettôse

Fotó: Papp Dezsô. Forrás: Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum, Budapest
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Seregi a mû elején követte Dohnányi dramaturgiáját: ô is 
ellentéteket állított szembe egymással. A továbbiakban 
azonban eltér a két alkotói koncepció. Dohnányinál nem 
fedezhetjük fel a variációk egymásra épülô, egymásból 
következô egységét: fontosabb volt számára az önmagában 
is megálló zenei gegek, meglepetések kidolgozása, melyek-
kel folyamatosan leköthette a hallgató fi gyelmét. Seregi 
összefüggô történetet mesél el, öt pár sorsán keresztül az 
Életet mutatja meg, s ehhez három nagy egységre osztotta 
fel a variációs területet. A remek koreográfi ának 
köszönhetôen úgy tûnik, mintha eredetileg is tánckompo-
zíció társául született volna a Dohnányi-mû, több táncos 
lejtésû variáció is megerôsíti ezt az érzetet. A 7. variáció 
(Walzer) ráadásul tánc a táncban: a pozsonyi születésû 
Dohnányit gyermekkorától végigkísérte a keringô, itt is 
hamisítatlan tánczenét komponált a mester. Sereginél a 
mû egyik érzelmi csúcspontjává válik ez a variáció: az elsô 
bál, az elsô szerelem szépsége jelenik meg a színpadon. 

A 8-9-10. variáció barokkos, himnikus hangvétele arra 
inspirálta a koreográfust, hogy összekapcsolja ôket, és há-

borút, fájdalmat, gyászt fejezzen ki. Az utolsó elôtti válto-
zat (11. variáció – Choral) áhítatos hangvétele pedig alkal-
massá vált Seregi eszköztárában arra, hogy az élet 
gyôzelmét hirdesse a halál felett. A fordulat, a csoda a 
szereplôk egymásba fonódásával születik meg. Horváth 
Ádám, a balettbôl készült fi lm rendezôje ezt a pillanatot a 
– csupán e jelenetnél használt – felsô kameraállással emel-
te ki. A mûvet megkoronázó zárófúga önfeledt száguldás 
zenében és táncban egyaránt, ahol a fúgatémává transzfor-
málódott gyermekdal és a tánc „örömteli, szabad 
emberektôl búcsúzik, olyanoktól, akik játszottak az élet és 
a halál játékaival”.16  n
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