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Dohnányi amerikai hagyatéka  
a Zenetudományi Intézetben

Dohnányi ernő (1877−1960), zeneszerző, zongoraművész és karmes-
ter a 20. századi magyar zene történet egyik legjelentősebb alakja volt. 
Pozsonyi gyermekéveit követően a budapesti Zene akadémia növen-
déke lett, majd 1897-től nagy sikerrel koncertezett itthon és külföl-
dön. 1915-ben telepedett le budapesten, s hamarosan elnyerte a ma-
gyarországi zenei élet kulcspozícióit: 1919-től a Filharmóniai társaság 
elnökkarnagya, 1931-től a magyar rádió zenei igazgatója, 1934-től 
pedig a Zeneakadémia főigazgatója lett. az 1940-es évek elejéig sorra 
lemondott tisztségeiről, s 1944-ben elhagyta magyarországot. né-
hány évvel később az egyesült államokban lelt új otthonra, s haláláig 
a tallahassee-i Florida State university-n tanított. 

a Zenetudományi intézet 2002-ben kötelezte el magát Dohnányi 
életművének kutatása mellett, a gyűjteményt jelenleg a „Lendület” 
20−21. Századi magyar Zenei archívum és kutatócsoport kezeli. ki-
állításunk Dohnányi amerikai éveit (1949−1960) mutatja be az el-
múlt években magyar országra került, tallahassee-beli hagyaték do-
kumentumain keresztül. Dr. Seàn ernst mcglynn, a ze n  eszerző 
amerikai mostohaunokája 2006-ban és 2014-ben jelentős mennyi-
ségű emléktárgyat és dokumentumot adományozott a Zenetudomá-
nyi inté zetnek, 2015-ben pedig a magyar tudományos akadémia 
megvásárolhatta a Florida State university-n általa letétbe helyezett 
Dohnányi-gyűj te ményt. 

mint a kiállított tárgyak tanúsítják, a zeneszerző a korábbiaknál 
jóval szerényebb élet kö rül mé nyekkel, csendesebb sikerekkel volt 
kénytelen megelégedni élete utolsó tíz évében. a háborút követő po-
litikai vádakkal való harc, a hatalmas státusbeli zuhanás és az emigrá-
ciós lét mindennapi nehézségei művészetén is nyomot hagytak. Doh-
nányi mindezek ellenére megőrizte személyiségének legendás 
harmóniáját, így kései éveinek krónikája nem befelé fordulásról, ha-
nem bensőséges családi életről, számos koncertsikerről, rajongó ta-
nítványi körről, s nem utolsó sorban izgalmas új kompozíciókról szól.
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Dohnányi’s american estate  
in the institute for musicology

composer, pianist and conductor ernő (ernst von) Dohnányi (1877–1960) 
was one of the most important figures of 20th-century Hungarian music 
history. after his childhood in Pozsony (now Bratislava, slovakia) he stud-
ied at the Liszt academy of music in Budapest. from 1897 he gave success-
ful concerts at home and abroad. in 1915 he settled in Budapest and soon 
won the key positions of Hungarian music life: from 1919 president and 
conductor of the Philharmonic society orchestra, from 1931 music direc-
tor of the Hungarian radio, from 1934 general director of the music acade-
my. By the early 1940s he had resigned from all his posts and in 1944 he left 
Hungary. some years later he found a new home in the united states and 
taught at florida state university, tallahassee until his death. 

The institute of musicology pledged itself to the research of Dohnányi’s 
oeuvre in 2002; at present, the Dohnányi collection is in the care of the 
“momentum” archives and research group for 20th-21st century Hun-
garian music. The exhibition gives a glimpse of Dohnányi’s years in 
america through documents of the tallahassee estate brought to Hungary 
in the last years. Dr. seàn ernst mcglynn, the composer’s grandson do-
nated a significant amount of documents and memorabilia to the insti-
tute for musicology of the research center for the Humanities of the 
Hungarian academy of sciences, while the Hungarian academy of 
sciences could purchase the collection deposited by Dr. mcglynn at the 
florida state universty, too.

as the exhibited documents tell us, in the last ten years of his life the 
composer had to rest content with far more modest living conditions and 
moderate successes than earlier. The fight against political accusations 
after the war, the fall in social status and the everyday difficulties of em-
igration all left their mark on his work. in the teeth of all the hardship 
Dohnányi preserved the legendary harmony of his character, and so the 
chronicle of his late-life years reveals intimate family life, several success-
ful concerts, a circle of admiring students and not least, exciting new 
compositions, instead of gnawing introversion.
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100.
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A kiállított dokumentumok listája /  
List of the exhibited Documents*

 1. tárló / showcase no. 1n

Dohnányi, a Florida State university professzora /  
Dohnányi, Professor of The Florida State University

 1. az idős Dohnányi a zongoránál, fénykép, 1958 k. / The old Do-
hnányi at the piano, photo, c. 1958

 2. Florida térképe, 1950-es évek / map of Florida, 1950s
 3. tallahassee belvárosa, képeslap, 1950-es évek / Downtown of 

tallahassee, postcard, 1950s
 4. Dohnányi képeslapja kenton egonnak tallahassee-i háza fény-

képével, 1956 / Dohnányi’s postcard to egon Kenton with the pho-
to of his tallahassee house, 1956 [az mta btk Zenetudományi 
intézet korábbi szerzeményezése / earlier purchase of the insti-
tute for musicology of the Hungarian academy of sciences]

 5. a Florida State university [Floridai állami egyetem] zenei tan-
székének ismertetője, 1950 / Brochure of The florida state uni-
versity school of music, 1950

 6. Dohnányi élvezi a floridai napsütést, fénykép, 1950 k. / Dohná-
nyi’s enjoying the sunshine of florida, photo, c. 1950

 7. Dohnányi-portré,  fénykép,  1957 k. / Dohnányi-portrait, photo, 
c. 1957

 8. Dohnányi tanítványai körében, fénykép, 1958 k. / Dohnányi 
with his students, photo, c. 1958

* a lista sorszámai néhány esetben nem egyes dokumentumokra, hanem szorosan összetartozó 
dokumentumcsoportokra utalnak. ha másképp nem jelezzük, a dokumentumok lelőhelye az 
mta btk Zenetudományi intézet 20-21. Századi magyar Zenei archívum és kutatócsoport  
Dohnányi-gyűjteményének amerikai hagyatéka. / in some cases, the serial numbers do not refer 
to single documents but closely connected document groups. if it is not distinctly indicated, the 
provenance of the documents is Dohnányi’s american estate in the collection of the archives and 
research group for 20th-21st century Hungarian music of the institute for musicology of the 
Hungarian academy of sciences rcH.



7

 9. george oldroy: The technique and spirit of fugue (1949) c. 
könyve Dohnányi kézírásos jegyzeteivel / book with Dohnányi’s 
handwritten comments

10. Dohnányi levele egyik tanítványához, Catherine a. Smith-hez, 
1955. december 13. / Dohnányi’s letter to one of his students, 
cathe rine a. smith, December 13, 1955

11. Dohnányi az FSu díszdoktoraként karl kuersteiner dékánnal, 
fénykép, 1957 / Dohnányi as the honorary doctor of the fsu with 
Dean Karl Kuersteiner, photo, 1957

12. Zachár ilona naplója, 1955 / ilona Zachár’s diary, 1955
13. Zachár ilona művei Dohnányival kapcsolatban message to Pos-

terity (1960), from Death to Life (1960), Búcsú és üzenet 
(1962/1963), ernst von Dohnányi: a song of Life (2012) / ilona 
Zachár’s works on Dohnányi

14. Dohnányi harmadik felesége, Zachár ilona, fénykép, 1950 k. / 
Dohnányi’s third wife, ilona Zachár, photo, c. 1950

15. Dohnányi sírja tallahassee-ben, fénykép, 1960 / Dohnányi’s 
tomb in tallahassee, photo, 1960

16. a Florida State university kézikönyvei, programfüzetei, 1950-es 
évek / Handbooks and brochures from the fsu, 1950s

17. Dohnányi és felesége az ohio universityn, fénykép, 1949 / Doh-
nányi and his wife at ohio university, photo, 1949

5. 4.
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n2. tárló / showcase no. 2n

Dohnányi íróasztala / Dohnányi’s Desk

18. Dohnányi Zachár ilonával, fénykép, 1958 körül / Dohnányi with 
ilona Zachár, photo, c. 1958

19. Dohnányi levele feleségéhez az amerikai rapszódia bemutatójá-
ról, 1954. február 13. / Dohnányi’s letter to his wife about the pre-
mier of his american rhapsody, february 13, 1954

20. Dohnányi olvasmánya a modern hárfa-írásmódról / Dohnányi’s 
reading about the modern writing for the harp – Carlos Salzédo: 
The modern study of the Harp (1920) 

21. Dohnányi zsebnaptára, 1954 / Dohnányi’s pocket calendar, 1954
22. Dohnányi névjegykártyája / Dohnányi’s calling card
23. Dohnányi: Concertino hárfára és kiszenekarra, szerzői autográf, 

1952 / Dohnányi: concertino for Harp and small orchestra, au-
tograph manuscript, 1952 [az mta btk Zenetudományi intézet 
korábbi szerzeményezése / earlier purchase of the institute for 
musicology of the Hungarian academy of sciences]

24. Dohnányi íróasztala tallahassee-i otthonában, fénykép, 1960 / 
Dohnányi’s desk in his tallahassee home, photo, 1960

25. Dohnányi kézírásos jegyzetei beethovenről szóló előadásához, 
1955 körül / Dohnányi’s hand-written notes for his lecture-recital 
on Beethoven, c. 1955

55.
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26. Dohnányi tolla / Dohnányi’s pen
27. Játékmajom kabala Dohnányi asztaláról / Dohnányi’s favorite toy 

monkey from his desk
28. Dohnányi unokájával, a kisbaba Seàn ernst mcglynnel, az ame-

rikai hagyaték későbbi adományozójával, fénykép, 1956 / Doh-
nányi with his grandson, the baby seàn ernst mcglynn, later do-
nor of the american legacy, photo, 1956

29. Cecil gray: The forty-eight Preludes and fugues of J. s. Bach 
(1948) c. könyve Dohnányi jegyzeteivel / book with Dohnányi’s 
comments

30. Dohnányi naptárai, jegyzetfüzete / Dohnányi’s calendars, note-
book

31. Dohnányi végrendelete, 1947 / Dohnányi’s last will, 1947
32. Dohnányi vegyes pénzügyi dokumentumai, 1950-es évek / Doh-

nányi’s miscellaneous financial documents, 1950s
33. mappa Dohnányi jegyzeteivel: az amerikai rapszódia hangsze-

relése, zeneművek keletkezése, szószedet, 1954 előtt / folder 
with Dohnányi’s notes: orchestration of the american rhapsody, 
list of works, vocabulary, before 1954

34. Szórólapok az 1950-es évek amerikájából / advertisements from 
the usa, 1950s

n3. tárló / showcase no. 3n

Dohnányi könyvespolca / Dohnányi’s Bookcase

35. a vezénylő Dohnányi egy gyermekrajzon, dátum nélk. / The 
conductor Dohnányi on a child’s drawing, without date

36. Dohnányi portréja, fénykép, 1958 / Dohnányi portrait, photo, 
1958

37. Dohnányi vegyes zenei könyvei / Dohnányi’s miscellaneous 
books on music

38. glen michaels: „oh’ you’re a musician!” (1951), karikatúrás 
könyv / book of caricatures
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39. ajándékkönyv Dohnányitól 
feleségének, 1939 karácso-
nya / gift-book from Dohná-
nyi to his wife, christmas 
1939

40. Dohnányi, felesége és nevelt 
lánya, fénykép, 1952 kará-
csonya / Dohnányi, his wife 
and his step-daughter, photo, 
christmas 1952

41. margaret b. boni (szerk. / 
ed.): The fireside Book of 
folk songs (1949), az ameri-
kai rapszódia dallamainak 
forrása / source of the melo-
dies used in the american 
rhapsody

42. a három hónapos Dohnányi 
ernő, fénykép, 1877 / The 
three-month-old ernst von Dohnányi, photo, 1877

43. Dohnányi saját tervei könyvszekrényéhez, 1950 k. / Dohnányi’s 
own design for his bookcase, c. 1950

44. Dohnányiék dominója / The Dohnányis’ domino game
45. Dohnányi egyik utolsó portréja, fénykép, 1959 k. / one of Doh-

nányi’s last portraits, photo, c. 1959
46. Dohnányi könyvespolca tallahassee-ben, fénykép, 1960 / Doh-

nányi’s bookcase in tallahassee, photo, 1960
47. Dohnányiék barométere / Barometer from the Dohnányi house
48. Dohnányinak dedikált könyvek  / Books dedicated to Dohnányi: 

hans moldenhauer: Duo-Pianism (1950), The new yorker al-
bum (1951) 

49. Dohnányi szemerősítő gyakorlatai / Dohnányi’s eye-excercises
50. Dohnányi könyvei és kottái / Dohnányi’s books and scores
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n4. tárló / showcase no. 4n

koncertturnék az egyesült államokban / Concert Tours in the Uni-
ted States

51.  az ohiói egyetem díszdoktori oklevele, 1954 / Honorary docto-
rate from the ohio university, 1954

52. Dohnányi táskája és utazási dokumentumai / Dohnányi’s bag 
and travel documents

53. Dohnányi portréja, fénykép, 1958 / Dohnányi portrait, photo, 
1958

54. Dohnányi úti készlete: illatszerek, körömreszelők, nyakkendőtű, 
dugóhúzó / Dohnányi’s travel kit: perfume, nail files, tie-pin, tail-
spin

55. Dohnányi mini gyakorló billentyűzete és fotók, 1955 k. / Dohná-
nyi’s mini practice keyboard and photos, c. 1955

56. Dohnányi vezényel athensben, fénykép, 1954 / Dohnányi is con-
ducting in athens, photo, 1954

57.  Vegyes programok, szórólapok Dohnányi amerikai koncertjei-
ről / miscellaneous programs, brochures of Dohnányi’s american 
concerts

58. emlékérem az ohio universitytől, 1954 / medallion from the 
ohio university, 1954

59. Dohnányi átveszi a „város kulcsát” atlantic City polgármesteré-
től, kulcs és fénykép, 1953 / The “key of the city” is given to Doh-
nányi by the mayor of atlantic city, the key and photo, 1953

60. Fotóalbumok – Dohnányi egyik legtehetségesebb Floridai tanít-
ványával, Joan holley-val, fénykép, 1953 k. / Photo albums – Do-
hnányi with one of his most talented students in florida, Joan 
Holley, photo, c. 1953

61. Dohnányi fényképezőgépe / Dohnányi’s camera 
62. Dohnányi fényképez, fénykép, 1955 k. / Dohnányi’s taking a pic-

ture, photo, c. 1955
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n5. tárló / showcase no. 5n

az emigráns Dohnányi: az emigráció állomásai, amerikai állampol-
gárság, politikai vádak / Dohnányi, The Emigrant: Stations of His 
Emigration, American Citizenship, Political Accusations

63−64. Dohnányi magyar útlevele, 1938 – budapesti képeslap / Doh-
nányi’s Hungarian passport, 1938 – Postcard of Budapest

65−66. ausztriai igazolvány, 1946 – képeslap neukirchen am Wal-
déból /austrian identity card, 1946 – Postcard of neukirchen am 
Walde

67−69. Francia úti okmány, 1948 – képeslapok: beaulieu-sur-mer, 
genova / french travel certificate, 1948 – Postcards: Beaulieu-
sur-mer, genova

70−71. argentin igazolvány (1948) – tucumáni képeslap / certific-
ate from argentina, 1948 – Postcard of tucumán

72. Dohnányi úton európa felé nagy-britanniai fellépéseire, fény-
kép, 1956 / Dohnányi on the way back to europe to his concerts in 
great Britain, photo, 1956

73−74. magyarországi emlékek (babák és képeslap a háború sújtotta 
budapestről) / relics from Hungary (dolls and postcard of the 
war-torn Budapest)

75. kiadványsorozat az új amerikai állampolgároknak, 1955 / 
Brochures for the new us citizens 1955

76. Dohnányi kéziratos jegyzetei az amerikai állampolgársági vizs-
gára, 1955 / Dohnányi’s hand-written notes for his us citizenship 
test, 1955

77. Dohnányi és családja az amerikai állampolgárság átvételekor, 
fénykép, 1955 / Dohnányi and his family after receiving the us 
citizenship, photo, 1955

78−79. Dohnányi vér szerinti fiai, hans és mátyás, a ii. világháború 
áldozatai, fényképek, 1940-es évek / Dohnányi’s two sons, Hans 
and mátyás, victims of World War ii, photos, 1940s

80. Dohnányi zsebnaptára, 1944 / Dohnányi’s pocket calendar, 1944
81. az ember című new york-i lap politikai cikkei Dohnányi ellen, 



13

1948 / Political accusations in the new york journal, az ember, 
1948

82. további politikai cikkek amerikai lapokban, 1948−1949 / fur-
ther political articles in american newspapers, 1948−1949

83. Dohnányi közjegyző előtt tett nyilatkozata a politikai vádakról, 
1948 / Dohnányi’s notary statement about the political charges, 
1948

84. ernest ansermet levele Dohnányi mellett, 1949 / ernest anser-
met’s letter standing up for Dohnányi, 1949

85. Weiner Leó levele Sugár Jenőhöz Dohnányi mellett, 1948 / Leó 
Weiner’s letter to Jenő sugár standing up for Dohnányi, 1948

86. tárgyi küldemények Dohnányiéknak a kommunista magyaror-
szágról, 1950-es évek / gifts for the Dohnányis from the commu-
nist Hungary, 1950s

képek Dohnányiék otthonának falairól /  
Pictures from the Walls of the Dohnányis’ Home 

87.  hellebranth berta grafikája az idős Dohnányiról az alkotó aján-
lásával, 1954 / Berta Hellebranth’s graphics of the old Dohnányi 
with the artist’s dedication, 1954

88. Dohnányi harmadik felesége, Zachár ilona, fénykép, 1930-as 
évek / Dohnányi’s third wife, ilona Zachár, photo, 1930s

17.
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89. az idős Dohnányi a zongoránál, fénykép, 1958 k. / The old Doh-
nányi at the piano, photo, c. 1958

90. Dohnányi szülővárosa, Pozsony, másolat a. Fesca metszete 
alapján, 1862 / Dohnányi’s hometown, Pozsony, copy after a. fes-
ca’s engraving, 1862

91. Pozsony: klarissza utca és Dohnányiék háza, másolat a. Steger 
rajzai alapján / Klarissza street and the Dohnányis’ house in Po-
zsony, copy after a. steger’s drawings

92−95. Vegyes portrék (fényképek): Dohnányi édesanyja, Szlabey 
ottilia; Dohnányi édesapja, Dohnányi Frigyes;  Dohnányi húga, 
mária és sógora, kováts Ferenc;  Dohnányi fia, mátyás / miscel-
laneous portraits (photos): Dohnányi’s mother, ottilia szlabey / 
Dohnányi’s father, frigyes Dohnányi / Dohnányi’s younger sister, 
mária and his brother-in-law, ferenc Kováts / Dohnányi’s son, 
mátyás
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további tárgyak, képek / Further Objects, Photos 

 96. Dohnányi fehér kardi-
gánjában, felesége tár-
saságában, fénykép, 
1958 k. / Dohnányi in 
his white cardigan in 
the company of his 
wife, c. 1958

 97. Dohnányi saját ruha-
darabjai: kalapok, sál, 
kardigán / Dohnányi’s 
own accessories: hats, 
scarf, cardigan

 98. hímzett ülőpárnák 
Dohnányiék otthoná-
ból / embroidered seat cushions from the Dohnányis’ home

 99. Dohnányi portréja, Vajda m. Pál felvétele, fénykép másolata, 
1926 / Dohnányi’s portrait, photo by Pál Vajda m., copy of photo, 
1926 [az mta btk Zenetudományi intézet korábbi szerzemé-
nyezése / earlier purchase of the institute for musicology of the 
Hungarian academy of sciences]

100. Dohnányi kései portréja, fénykép másolata, 1958 k. / Dohnányi’s 
late portrait, copy of photo, c. 1958 

101. Dohnányi: Cadenza mozart C-dúr zongoraversenyéhez (k. 467), 
szerzői autográf másolata, 1941−1942 / Dohnányi: cadenza for 
mozart’s Piano concerto in c major (K. 467), copy of the autog-
raph manuscirpt, 1941−1942 [az mta btk Zenetudományi in-
tézet korábbi szerzeményezése / earlier purchase of the institute 
for musicology of the Hungarian academy of sciences]
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