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teljes hitelű megszólaltatója — 
Hamlet szerepében habozás nélkül 
a szavalás mellé állt. Természetes-
sége abban diadalmaskodott, hogy 
sohasem éreztük saját szavain gyö-
nyörködő tudatosságát. Lelket sza-
valt és nem szavakat. 

Hamlet eljátszása nemcsak az ér-
telmi erő próbája, hanem a testi 
erőé is. Ódry intellektuális ereje 
hiánytalanul megtette a magáét és 
fizikuma is csak elvétve lankadt el. 
Talán a színjáték utáni tombolásá-
ban (a fuvola-jelenetig), meg Ofélia 
sírbatételekor érződött játékán va-
lamelyes kimerültség. Első színpadi 
fogalmazásnál azonban ilyesmi nem 
szokatlan; a teljes kiegyenlítődés 
rendszerint csak későbbi ismétlések 
eredménye. S lélekrajzoló biztos-
sága még e helyeken is megmen-
tette a jelenet egész tartalmát és 
harmóniáját: a hangszer talán bá-
gyadtabban zengett, ám hamis han-
got egyszer sem adott. 

Hamis Hamletek múlhatatlanul 
hamisítványt csinálnak az egész 
drámából. Öröm volt látni, hogy 
Ódry művészi igazsága milyen 
tiszta konstrukciót adott az előadás 
egészének. Játéktársai — többnyire 
szerepük régi birtokosai —, hatvá-
nyozott becsvággyal és a maguk he-
lyének és hangjának biztosabb ér-
zésével igazodtak ehhez az új prota-
gonistához. 

Színészkultuszban módnélkül ide-
genkedem a nagyotmondástól, ám 
Ódry munkáját nagyotmondás nél-
kül is tüneményszerűnek kell mon-
danom színjátszásunkban. Nem tu-
dom, volt-e őseinknek és lesz-e kö-
vetőinknek valami gyakran mód-
juk azzal az érzéssel távozniok 
Hamlet-előadásról, hogy nem prae-
paratumot láttak, hanem költésze-
tet, „a való égi mását"? 

Ódry a legnagyobbat tudta meg-
éreztetni, azt, hogy Hamlet nem le-
het eszköz semmiféle divat-elmélet 
kezében, egyedül a költőében, meg 
— a költő szándékából — az igaz-
ságosztó gondviselésében. „Egy ve-
rébfi sem eshetik le a gondviselés 
akaratja nélkül", — talán a tragé-
dia e vallásos magaslatú helye volt 
éppen, amit Ódry legszebben, szinte 
spirituális önkívületben mondott el. 
S a Nemzeti Színház megint temp-
lommá magasztosodott, mint min-
dig, ha nagy költő szól benne nagy 
színész ajkán. Rédey Tivadar. 

Z E N E I S Z E M L E 

A főváros zenei élete. Azt tartják, 
hogy minél szélesebb rétegek figye-
lik, nézik, hallgatják a művészetek 
alkotásait, — annál nagyobb, annál 
mélyebb a nemzet kultúrája. Pedig 
a kérdés ilynemű beállítása kizáró-
lag a kvantitásnak, nem pedig a 
kvalitásnak, mint az igazi kultúr-
élet tényezőjének, mérlegelése. He-
lyesen fogva fel a dolgot, inkább 
azt mondhatnók: minél több jó pro-
dukciónak lehetünk tanúi, annál szi-
lárdabb alapon áll nemzeti művelő-
désünk. Így értelmezve kultúrfölé-
nyünket: ne a művészi munka 
számszerűsége legyen fokmérőnk, 
hanem az, hogy a művészi munká-
nak minél nagyobb százaléka legyen 
mindenki — zsúrfiú és zsúrleány — 
olyan, mely a magyarnak a minket 
körülfogó balkáni, és főleg balkáni 
színvonalú népek fölött kultúr-
fölényt biztosítson. Ma, amikor 
mindenki — zsúrfiú és zsúrlány — 
egyaránt énekel, zongorázik, hege-
dül, táncol, és — horribile dictu!' — 
komponál, nem érdektelen kivizs-
gálni, mennyi igazi művészi érték (?) 
van ezekben a produkciókban. 

Ha zenei viszonyainkat figyeljük: 
látjuk, hogy soha annyi hangver-
seny nem volt, mint éppen az utóbbi 
években. Az idén is — az ősszel kezdő-
dött és még ma is tartó szezont értem 
— mintegy másfélezer hangverseny 
nyujtott zenei táplálékot közönsé-
günknek. Hogy ez a táplálék milyen 
volt: ne kérdezzük! Sokan kaptak 
csömört attól a sok álprodukciótól, 
melyekkel élelmes vállalkozóink 
szinte elöntötték a zenei élvezetekre 
szomjas emberiséget. A szomorú 
csak az, hogy az igazi értékek szinte 
eldugva, szerényen megvonulva vé-
gezték el a rájuk háramló nagy 
kultúrmunkát. Hiszen a plakát-
papir türelmes. Mit tudja a laikus, 
hogy a kirívó, pompázó plakátok 
hősei milyen törpék a mellettük sze-
rényen meghúzódó nagyságok mel-
lett? De egy mégis szerencse, leg-
alább az utóbbiakra nézve; az 
tudniillik, hogy a merész pénzspe-
kuláció folytán meggazdagodott új 
ember minden pénzt megad egy-
egy hangversenyért, és így hang-
versenyző igazi művészeinknek is 
jut valami az új gazdagok asztalá-
ról. Ez a helyzet a hangversenyzők 
és a közönség körében. 
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Zenei művelődésünknek másik két 

nagy tényezője: a Magyar Királyi 
Operaház és testvérintézete, a Vá-
rosi Színház, ugyanazon bajok alatt 
szenvednek. Kénytelenek, anyagi 
boldogulásuk kedvéért, a romlott 
közízlésnek deferálni, és a kultúrára 
éhes, de kellő képzettség nélküli kö-
zönségnek művészileg értéktelen ze-
nei táplálékot nyujtani. Silány ope-
rettek és dilettáns kisasszonyok ba-
lettkísérletei elveszik az érvényesü-
lés lehetőségét a komoly, törekvő, 
képzett ifjú és öreg zenei gárda elől. 
Lássunk tisztán! A hivatott magyar 
alkotóművészek fiókjaiknak dolgoz-
nak és türelemmel várják szeren-
cséjük, érvényesülésük beköszönté-
sét. 

Azt hiszem azonban, nem lesz ér-
dektelen e sivárságból néhány föl-
emelő momentumot kiragadni. Szól-
ni akarok azokról az értékekről, 
melyek mint tündöklő arany, a ho-
mokból kicsillámlanak. Kevés ilyen 
momentum van, de viszont ezek fé-
nyesen igazolják a magyar művé-
szet nagy fejlettségét. 

Az első ilyen kultúrérték, melyet 
Petőfi emléke miatt elsőnek raga-
dunk ki: Hubay „Petőfi-szimfó-
niája" volt. Nagy ambicióval látott 
hozzá a világhírű magyar mester 
műve megalkotásához, és ez lett a 
hivatalos Petőfi-ünnepség zenei 
olympiásza. Most, hogy a nagy mű 
már elhangzott, már kritikusi tol-
lal is írhatunk a jelentékeny terje-
delmű műről. Sok szépsége és eré-
nye mellett is úgy érezzük azonban, 
hogy a lírikus Hubay erősen küz-
ködött Petőfi tragikailag perzselő 
géniuszával; ennek természetes fo-
lyománya az, hogy Hubay csak ott 
állt igazán helyt, ahol lírai vénáját 
Petőfi lírája ihlette. Ámde ő az 
egész Petőfit akarta zeneileg ki-
domborítani, de a költő tragikus 
életfordulatai nem váltottak ki be-
lőle oly perzselő, drámai erejű ze-
nét, mint azt Petőfi élete megzené-
sítőjétől joggal elvárhattuk volna. 
Általában a Petőfi-szimfónia több 
architektonikai objektivitást, keve-
sebb terjengősséget, és sokkal, de 
sokkal mélyebb, és nem a hangsze-
rek tömegében megnyilvánuló dina-
mikai drámaiságot kívánt volna 
meg. De az ennek dacára is jelen-
tékeny alkotás megtette hatását és 
legalább a közönség igazi művész 
őszinte alkotását élvezhette. 

Petőfivel kapcsolatban érdekes 
megfigyelni, hogy a centenárium al-
kalma a költő verseinek megzenésí-
tését mily nagy mértékben mozdí-
totta elő. Az eddig — zenei szem-
pontból — aritmikusnak vélt költő 
verseit feldolgozni egyszerre di-
vattá lett. Különösen a dilettánsok 
vetik rá magukat a költőóriás ver-
seire, hogy sajátmagukat állíthas-
sák az érdeklődés homlokterébe. Vi-
szont a Petőfi-dalok irodalmában is 
akadnak itt-ott érdekes és értékes al-
kotások, mint pl. Lányi Viktor Petőfi-
dalai, vagy Tarnay, Hubay és Toldy 
Petőfi-ciklusai; a többi ilynemű al-
kotás magán viseli az alkalomszerű 
dilettantizmus bélyegét. 

A Petőfi zenei ünnepen kívül 
nagyszerű élvezetet nyujtottak Doh-
nányi Ernő téli koncertjei; az ifjú 
mester a jelenkor egyik legnagyobb 
művésze, kinek művészetét az teszi 
olyannyira feledhetetlenné, hogy a 
megszólaltatott zeneszerzők lelkét 
tolmácsolja. Érdekes művészi ese-
mény Bartók Béla két szerzői estje 
a közelmultban. Vitatható, vajjon 
ez az irány a jövő útjait jelenti-e, 
de különösen második hegedűszoná-
tája érdekes iránykeresése egy 
nagy és intenziv, de ma még erje-
désben lévő őstehetségnek. 

Hogy ebből a felsorolásból ki-
hagytam a külföld idejött jeleseit: 
nem azt jelenti, mintha művészetü-
ket lebecsülnők, hanem csak azt, 
hogy támogassuk minden erőnkkel 
a magyar művészeket, őróluk szól-
junk, írjunk, az ő hibáikat fejteges-
sük, és az ő erényeiket magasztal-
juk, mert csak úgy tarthatjuk meg 
kultúrfölényünket, ha elsősorban a 
mieinket szeretjük és becsüljük. 

Hibáikra mutassunk rá, de ölel-
jük őket szívünkre, mert ez ma 
nemcsak jogunk, hanem megtépett 
szegény hazánk iránti kötelessé-
günk is! 

Koessler János. Nemzetek nagy-
ságának egyik legszebb megnyilvá-
nulása a hála mindazok iránt, kik 
az illető nemzet politikai, gazdasági 
és művelődési alapjait megvetették, 
vagy azokat lelkes, odaadó munkál-
kodásukkal gyarapították. 

A fiatal magyar művészetnek 
nagylelkű, önzetlen munkása az az 
idegenből ideszakadt férfiú, kinek 
ünneplése elől nem térhet ki sem a 
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hálás tanítványoknak — a hazai 
zeneművészet élő kiválóságainak — 
serege, sem a magyar társadalom 
összessége akkor, mikor a 70 évessé 
lett ősz mester előtt meg kell haj-
tania az elismerés zászlóját, és hom-
loka köré fonnia a soha nem múló 
szeretet és nemzeti hála babérjait. 

Koessler János, vagy ahogyan mi 
őt nevezzük: Hans Koessler, a ma-
gyar művészetnek egyik legna-
gyobb hatású s legérdemesebb apos-
tola. Mikor több mint negyven éve 
hazánkba jön, szent elhatározással 
lépi át — akkor még integer orszá-
gunk földjét. Ifjúi hév, lelkesedés 
hozza őt ide, hogy a nagyszámú 
magyar tehetségeknek tanítómeste-
révé legyen. Ránézve idegen nyelvű 
nemzet körébe jött, de lelke már 
akkor is megértette a magyar lélek 
beszédét, megértette azt, mit vár-
nak tőle a művészet hivatottjai és 
a művelt magyar társadalom. 
Nagynevű elődjének, Volkmann 
Róbertnek örökébe lép, de egyéni-
ségében párosítja a német alapos-
ságot a magyar lelkesedéssel. Előd-
je, Volkmann, nagy művész, fenn-
költ lélek, de a pedagógiai működé-
séhez fűzött reményeket nem vál-
totta valóra. Ha szerény is szemé-
lyére nézve, elsősorban alkotó mű-
vész, akinél egy generáció nevelése 
másodrendű fontosságúvá vált. És 
ő utána jön ez a fiatal férfiú, Isten-
től megáldott alkotó tehetségével és 
szent hevülettel szívében, hogy 
apostolává váljék az eljövendő ma-
gyar zenésznemzedéknek. A zene-
szerzőnek kijutó babért, mely előd-
jét annyira boldogította, nem ke-
resi, mert fontosabbnak véli, hogy 
azt a nemzetet, mely őt szeretettel 
fogadja, jutalmazza azzal, hogy 
olyan művészeket neveljen neki, 
akik e nemzet hírét az egész vilá-
gon elterjesztik. És valóban, a 
nyolcvanas évek derekától nap-
jainkig minden kiváló magyar zene-
szerző és orgonaművész Koessler 
mester neveltje. 

Soha azzal nem törődik, hogy ne-
veltjeiben az ő nagyságát ismerjék 
fel, mert életének célja, hogy Ma-
gyarország művészeit az egész vi-
lágon ismerjék és becsüljék. A nagy 
pedagógus nagy ember is; egyenes 
jellem, szókimondó és igazságsze-
rető. Pedagógiai érzékére vall az is, 
hogy a szorgalmi idő alatt tanítvá-
nyaival szemben majdnem a rideg-

ségig szigorú, de mihelyt ezek ott-
hagyják az iskola padjait: lelke 
megnyílik előttük, szívének egész 
gazdagságát pazarul osztogatja el 
közöttük, barátjukká, istápolójukká, 
atyjukká lesz. Pedagógiai tudását 
pedig az jellemzi legjobban, hogy, 
mint az ifjú zeneszerző-nemzedék 
mestere, az elmult idők nagyjait 
állítja eléjük követendő példaképül. 
Bach, Beethoven és Brahms az ő 
ideáljai; ezeknek művészi elveiben 
látja a zene egészséges fejlődésének 
lehetőségét. Ezért sokan, különösen 
a túlzók, a zenei forradalmárok, 
félreismerik, és maradinak tartják. 
Pedig nem az; hiszen tanítványai 
között vannak a legszélsőségesebb 
újítók is, kiknek irányát a mester, 
ha nem helyesli is, de tehetségük-
ben bízik, és reményli, hogy extra-
vaganciáikból való kibontakozásuk 
után maradandót, örökbecsűt is fog-
nak alkothatni. 

Kőnig Péter, Szendy Árpád, Doh-
nányi Ernő, Ábrányi Emil, Siklós 
Albert, Várkonyi Béla, Antalffy-
Zsíross Dezső, Weiner Leó, Bartók 
Béla, Kodály Zoltán, Kálmán Imre, 
Lavotta Rezső, Jacobi Viktor, Szir-
may Albert és még számosan bizo-
nyítják azt, mit tett ő a magyar 
kultúrának akkor, mikor ezt a zene-
szerző-generációt fölnevelte és szár-
nyára bocsátotta. 

Mikor — talán egy évtizeddel ez-
előtt — nyugalomba megy, vissza-
vágyódik hazájába, azzal a fölemelő 
érzéssel, hogy megtette mindazt, 
amit a magyar nemzet tőle várt. De 
mikor látja, hogy itthon újra szük-
ség van rá, zenei áramlataink el-
fajúlnak és erős kézzel kell rendet 
teremteni a különféle romboló zenei 
irányzatok között: újra itt terem és 
fölveszi munkája, működése immár 
tíz év előtt elejtett fonalát, és egy 
aggastyán éveivel vállain, de ifjúi 
lelkesedéssel szívében, újra dolgozni 
kezd. Csendesen, föltűnés nélkül, de 
annál nagyobb hatással. 

És ma, mikor a nagy aggastyán, 
kitérve minden ünnepeltetés elől, 
életének hetvenedik évét tölti be, 
fonjuk ősz feje köré a szeretetnek 
és hálának babérágait! 

Ifj. Toldy László. 

Akadémiai jutalom egy erdélyi 
írónak. A Magyar Tudományos 
Akadémia jutalmai között van egy, 
mely az alapító szándéka szerint a 




