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EGY  KULTÚRA-TEREMTŐ MŰVÉSZ
Kodály  Zoltán 1882–1967 

A Magyar Kodály Társaság és  az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
rendezésében nyitották meg a kiállítást 2012. április 25-én. 

A kiállítást összeállította: 
dr. Eősze László zenetörténész 

A vendégket és a megelent nagyszámú közönséget,
az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár főigazgatója, 
Mender Ibolya köszöntötte.  

született – az osztrák-magyar 
monarchia idején polgári kö-
rökben általános volt a német 
nyelv ismerete, ezért érthető, 
hogy pályaválasztása során az 
egyetemen magyar-német 
szakra jelentkezett. 

Miután édesapja állása mi-
att a Kodály-család több évet 
a felvidéki Galántán töltött,  
a magyar mellett a szlovák 
nyelvet is ismerte. A nagy-
szombati gimnáziumban vég-
zett tanulmányai során elsajá-
tította a latin és a görög nyel-
vet, ezek örökérvényű alkotá-
sait még idős korában is 
rendszeresen olvasta. De nem 
volt tőle idegen a mai olasz 

nyelv sem, ez megmutatkozott például Arturo Toscaninivel való szoros 
barátságában. ennek egyik eredménye lett a Négy Olasz Madrigál c. kom-
pozíciója. Francia, angol tudása közismert volt.

 Mindezek a nyelvek zeneszerzői pályája során új szerzemények meg-
alkotására késztették. Tanári munkája során – felfedezvén Knud Jeppesen 
Palestrina-stílusáról szóló könyvét – még a dán nyelv terén is tudott tá-
jékozódni, s ezt nyomatékosan figyelmébe ajánlotta zeneszerzés tanítvá-
nyainak is, Ádám, Bárdos, Kerényi, Doráti, akik mindezt megerősítették.”

*
Hangversennyel zárult a megnyitó ünnepség,  

Kodály műveinek az előadásával. 
Közreműködtek: Bartek Zsolt klarinétművész, Horváth Márton Levente 
zongoraművész, az V. kerületi Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai; 
Klézli János énekművész, Hajdu Roland zongoraművész, a LFZe Kodály 
Intézet tanárai.

Kodály Zoltán Idegennyelvű Kórusműveiről
A kiállítás nyitva tartásának idején még két előadásra került sor

Kodály Zoltán, Latin nyelvű  alkotásait  
ismertette május 4-én      

Tardy László,
a Mátyás templom Liszt-díjas karnagya

Szőnyi Erzsébet, Kossuth-díjas zeneszerző, a Magyar Kodály Társaság 
elnöke mondott megnyitó beszédet.

„Örvendetes, hogy a másfél évtizede országot és világot járó Kodály-
kiállítás, melyet nagy szakértelemmel állított össze Dr  Eősze László ze-
netörténész, Kodály-biográfus a Magyar Kodály Társaság felkérésére, 
most az Országos Idegennyelvű Könyvtárban tárul a látogatók elé. Kér-
dezhetné valaki: hogyan kerül egy Kodály Zoltán életével és munkássá-
gával foglalkozó kiállítás az Országos Idegennyelvű Könyvtár falai közé?

egyszerű a válasz: Kodály Zoltán kapcsolata az idegen nyelvekkel olyan 
erős volt, mint anyanyelvével, a magyarral. érdemes kissé felidézni pá-
lyájának ezt a vonulatát. A 19. és 20. század fordulóján – Kodály 1882-ben 




