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magát egyedül, mester nélkül. Játszik a gimnázium zenekarában, 
-
-

nyát. Még gimnazista korában komponál néhány zongoradarabot, 
egy -
gatagában. Elmélyül a régi s az új irodalomban, ismerkedik Ho-
mérosszal, Shakespeare-rel, Goethével, Heinével, szenvedélyesen 

Nagyszombaton szerzett szellemi útravalójával érkezett Kodály 
1900-ban a budapesti Zeneakadémiára, ahol Koessler János zeneszer-

-

) 
töltötte, ami rendkívüli hatással volt eszmevilága alakulására.

-

hivatás, különösen a népdal világa. Meghallgatja Vikár Béla 1896-tól 

-
-

jelenteti 
a munkába Bartók Béla is. Kodály a Felvidéket, Csíkmegyét és Bukovi-
nát, Bartók a Székelyföldet és a Dunántúl déli részét járja.

-
gyar népzenekultúra gazdagsága. Ennek hatására ismeri fel hivatá-
sát, ekkor fogalmazódik meg benne legfontosabb feladata: a még 

tudományos feldolgozása, valamint beépítése a magyar zenekultú-
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dallam- és harmóniavilágára. Ekkoriban érkezik el ahhoz a fontos 
felismeréshez is, hogy az új magyar zenének a nyugati felkészült-
ség, az ottani fejlett tudás minden modern eredményét birtokba 
kell vennie ahhoz, hogy egyenrangú félként állhasson Európa zene- 

-

amerikai nagyváros hangversenyplakátjain. A magyar népi muzsi-
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-

-
-

Psalmus Hungaricus (Magyar Zsol-
tár) -

-
-

Kodály Zoltán zeneszerzés közben
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az Akadémia elnöki tisztét 1946-1949 között töltötte be31. 1944-ben a 
kolozsvári, 1957-ben a budapesti, 1960-ban pedig az oxfordi egyetem 
avatta díszdoktorrá.

1958-ban elhunyt Sándor Emma, a Mester szeretett hitvese és 
-

-

 
Nyári este -

31 

           Kodály Zoltán gyerekekkel
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mutatták a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakos hallgatóinak nö-
vendékhangversenyén. Sok év után így gondol ifjúkori szerzemé-

fogant meg, aratásos búzatáblák közt, az Adria fodrozása mellett. 
-
-

csára átdolgozta.)

feltárására, az így felfedezett dallamkincs felmutatására, és távol 

-
dalfeldolgozásaiban -

Kisfaludy Sándor, Csokonai, Kölcsey, Ady verseit zenésítette meg, 
címmel.

-
-

sát, pedagógusként pedig ezen értékek méltó helyének kijelölését 
a zenei nevelésben. Nagyrészt ezt a célt szolgálják pedagógiai cél-

-

vagy a -

inkább professzionális együttes számára íródott kórusalkotás pél-
dául a az Ádventi ének, a 
(Weöres Sándor), (Ady Endre).

-
vala-

mint a szintén gyakran felhangzó, ünnepélyes 
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