
3. 
„DOHNÁNYI ERNŐ – A TENORRÓL. 

MAGYAR PREMIER AZ OPER AHÁZBAN”

Az est (1929. február 6.)1

[…] Több évvel ezelőtt kezdtem meg A tenor [op. 34] komponálását.2 
Olvastam Sternheim Bürger Schippeljét,3 amely nagyon megtetszett 
nekem. Góth Ernő, az azóta már elhunyt hírlapíró és író készített be-
lőle számomra operalibrettót. Szeretem ezt az operámat, de nemcsak 
azzal a szeretettel, amellyel az ember utolsó munkáját szereti, hanem 
azért is, mert kedvvel, odaadással dolgoztam hosszú ideig, és a mun-
kám, ha saját magamnak is, mint kielégülés, meghozta az eredményét.

 
1  Magyar nyelvű sajtónyilatkozat. Jelen közreadás forrása: a kiadványban 

közölt szöveg; pontos bibliográfiai adatai: Az est 20/30 (1929. február 
6.), 12. Témája/apropója: A tenor (op. 34) ősbemutatója (1929. február 9., 
Budapest / 1929. február 24., Nürnberg).

2  Az opera keletkezésével és a közreműködő személyekkel kapcsolatban lásd 
még Dohnányi egyéb nyilatkozatait (II.A/1., 4.).

3  Carl Sternheim Bürger Schippel (első kiadása: Leipzig: Insel, 1913) című 
komédiája a szerző Aus dem bürgerlichen Heldenleben című drámaciklu-
sából.
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4.
„MAGYAR OPER A, AMELYET – 

MAGYARR A KELLETT LEFORDÍTANI”

Színházi Élet (1929. február 17–23.)1

[…] Amikor elolvastam Carl Sternheim Bürger Schippel című művét, 
arra gondoltam, milyen jó vígopera-téma ez.2 Góth Ernő, az akkori-
ban igen előkelő állású német újságíró, aki itt működött Budapesten, 
örömmel vállalkozott arra, hogy megcsinálja a librettót. Természe-
tesen németül, mert először úgy volt, hogy Németországban lesz az 
opera Uraufführungja [ősbemutatója]. 

Az opera librettója tulajdonképpen nem más, mint a nyárspolgárok 
ellen írt szatíra. Meséje a tizenkilencedik század végén játszódik le egy 
kis németországi városban. A városkának legnagyobb nevezetessége 
a vokális kvartett. Négy énekes, akik sorra nyerik a különböző díja-
kat. Egyszer aztán baj történik, meghal a tenorjuk. Hicketier, Krey és 
Wolke új partnert keresnek. Sehogy sem tudnak megfelelő énekesre 
akadni. Végül találnak egy közönséges kocsmai énekest, Schippel a 
neve, aki „társadalmi” szempontból mélyen alattuk áll. A nyárspol-
gárok hosszas tanácskozás után meghívják Schippelt a kvartettbe, 
de ennek a meghívásnak nagy ára van. Előítéletükben és gőgjükben 
kikötik: csak abban az esetben hajlandók szerződtetni, ha nem kíván-
ja, hogy a nagyvilág előtt társadalmilag is érintkezzenek vele. Schip-
pel a kvartett tagja lesz. A hangja remek. Nemsokára kiemelkedik 
az együttesből és társadalmi szempontból is túlhaladja a többieket. 
Olyan gavallér, hogy még párbajozik is Hicketier leánya miatt. […]

doh-268-IIABC.indd   279 2020. 05. 04.   21:04




