
Négy és félévtizedes gaz
dag muzsiku'spálya é rt vé
get: 71 éves korában meg
halt Kenessey Jenő  zene
szerző, karm ester, a m a
gyar balettm űvészet egyik 
m egújítója, a kortársi ze
ne lelkes népszerűsítője.

Budapesten tanult, fia ta
lon le tt az O peraház kor
repetitora, m ajd  1932-től 
vezénylő karm estere, fá rad 
hatatlan , buzgó tám asza 
Harangozó Gyulának, aki 
ez idő tá jt  igyekezett friss 
v ért ömleszteni a m agyar 
balettm ű vészét be. Ezt a cél 
szolgálta Kenessey Jenő 
balett-kompozícióival. a 
Csizmás Jankóval, a  M ajá
lissal, az ú jjáform ált K esz
kenővel, a sok sikert a ra 
to tt Bihari nótájával. De 
m in t zeneszerző magasan 
mindezek fölé em elkedett 
A z arany meg az asszony 
című — Krúdy ihletéséből 
fakad t — operájában. A 
kom ponista széles körű 
európai tájékozódására val
lanak e kisopera zenekari 
színei-effektusai, líra i-d rá
mai akcentusai, a K rúdy- 
tö rténet légköréhez illesz
kedő, azt hűen kifejező, 
tolm ácsoló finom impresz-

szionista hangulatai. H a
sonló erényekről tanúskod
nak m ás szerzeményei is, 
kis- és nagyzenekari m ű
vei, kórusai, dalai, s  külön
böző szólóhangszerekre 
íro tt darabjai. Vérbeli m u
zsikus volt, hosszas bete
geskedésének utolsó hetei
ben is dolgozott: balettet 
ír t — és ism ét egy K rúdy- 
mű, egy novella alapján.

M unkásságának jav aré 
sze az Operaházhoz fűző
dik, de egy évtizeden át 
vezette a  Vasas Művész- 
együttes zenekarát is nagy 
odaadással és m egértő sze
retettel. Ez éppúgy elvá
laszthata tlan  sokrétű m u

zsikustevékenységétől, 
m int az, hogy a harm incas 
évek kezdetén koncert-di
rigensként az új m agyar 
m űvek sorát m uta tta  be, s 
szerettette meg a közönség
gel. Nemes ízlésű, jeles al
kotó volt, magasigényű, ki
tűnő in terpretátor. M indkét 
feladatkörében sokat, m úl
h a ta tlan  értékűt adott ze
nem űvészetünknek. s ek 
ként is őrzi meg nevét, 
m unkásságát az újabbkori 
m agyar m uzsika históriája.


