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A gödöllıi kastély királyi hálótermében mindig 
megcsodálom azt az óriási képet, amely Ferenc József 
megkoronázását ábrázolja a Mátyás-templomban. 
Óriási pompa, zsúfolásig megtelt templom, mindenki 
díszmagyarban, karddal az oldalán. Zászlók és 
kárpitok, tribün az oszlopok között. Csillogás és fény, 
gazdagság és terebélyes ünnepélyesség. A kép 
különlegessége, hogy az osztrák származású alkotó is 
szerepel a képen, nehezen észrevehetı ugyan, mégis 
felismerhetı. İ sem akart 
kimaradni ebbıl a nagyszabású 
jelenetbıl. 

Ilyen az, ha egy király trónra 
lép. Csakis így tudjuk elképzelni. 
Csinnadratta és felhajtás, a 
politikai és értelmiségi elit 
nyüzsgése, helyezkedése. Egy 
uralkodó, vezetı még sok mindent 
hozhat, más programot, frissülést, 
lendületet, egészen újszerő 
szemléletet az ország életében. Az 
ilyet látni és hallani kell.  

Milyen nagy szükségünk 
lenne igazi világosságra a sötét 
ügyletek, személyes életünk 
árnyai, a bizalmatlanság, a 
féltékenység, az érdek uralma 
helyett. Milyen nagy szükségünk 
lenne igazi erıforrásra, életben 
tartó reménységre, mert ki 
vagyunk téve a lelki és szellemi 
ellustulás és eltunyulás fenyegetı veszélyének. Milyen 
nagy szükségünk lenne arra, hogy egyszer már valóban 
biztonságban tudjuk a magunk és a szeretteink életét, a 
világ sorsát, és nem kellene tartani kitörı indulatoktól, 
rettegni az erıszak megnyilvánulásaitól, félni a 
holnaptól, a ködlıen gomolygó jövıtıl. Jó lenne tisztán 
látni a környezetünket és benne a magunk helyét. 
Tiszta csengéső hangokat hallani a fals intonációk 
helyett. 

A prófétai szemek elıtt egészen különös kép 
rajzolódik ki. Az osztrák festı csodálkozna. Egészen 
karakteres, mégis merıben szokatlan uralkodói 
vonások ismerhetık fel. Teljhatalmú vezetı, az 

eszközei mégis egészen mások, meglepıen 
szokatlanok. Mert ı nem hatalmaskodni jön, hanem az 
emberi üdvösségért, mindannyiunk szabadításáért 
érkezik. Uralmának alapja az ember iránti szeretete. 

Életünk feszítı dilemmája az ünnepre készülve 
éppen ez: képesek vagyunk-e egy ilyen uralkodót 
elfogadni? Egy gyermeket. Aki kiszolgáltatottan, 
számkivetve érkezik, senki nem üdvözli pompával, és 
nem tülekszik helyezkedve a jászolágyánál. Csak a 

legszegényebbek, az akkori világ 
legkisebbjei, a pásztorok 
ámulnak születésén. Képesek 
vagyunk-e megtőrni az olyan 
uralkodót, aki tanítványaival 
mezítlábasan járkált egy semmi 
kis ország poros-köves útjain? 
Aki szamárháton vonult be 
Jeruzsálembe? Aki keresztfán 
végezte életét? 

Mi látható a mi karácsonyi 
koronázási képünkön? Az, amit 
külsıleg az ünnep látszólagos 
hangulatáért megteszünk? Vagy 
ami az életünkben irányváltást 
hozhat, amit egyedül Isten, a 
hatalmas, az egyetlen 
ajándékozhat nekünk: az ünnep 
lényegét, tartalmát, örömét. 
Egyátalán, ha retjve is, 
szégyenlısen meghúzódva, de 
rajta vagyunk-e, rajta akarunk-e 

lenni a karácsonyi koronázási képen? Vállaljuk azt, 
hogy másoknak ezzel is hirdetjük: nézd, én itt állok, én 
die tartozom. Nem emberekhez, nem pártokhoz, még 
csak nem is egyházhoz vagyok hő, hanem a kitartásom 
azon a hiten nyugszik, hogy az a kisgyermek ott, a 
jászolbölcsıben nem más, mint maga az Élet Ura. 
Lehet, hogy magam nem vagyok makulátlan, de azt 
szeretném, hogy az İ fénye világítsa meg az én 
arcomat is. Istenünk idén is vet egy pillantást erre a 
koronázási képre. Le is „fényképezi“, el is menti 
kegyelmes, örök memóriájába. 

Smidéliusz Gábor
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2007. december 02. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2008. január 20. 11.00 óra Ökumenikus istentisztelet – Deutschordenskirche Wien 
2008. február 03. 11.00 óra Istentisztelet 
2008. március 02.  11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2007. december 09. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2008. január 15. 18.00 óra Ökumenikus itentisztelet 
2008. március 02. 16.00 óra Istentisztelet 
2008. április 20. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

Ökumenikus istentiszteletek Bécsben és Grazban 
• Bécs, 1010 Singerstraße 7 – 2008. január 20. (vasárnap) 11.00 óra 

Hagyományos ökumenikus imaheti istentiszteletünknek ebben az esztendıben a Bécsi Magyar 
Katolikus Gyülekezet a házigazdája. Az igehirdetés szolgálatát Erdélyi Géza rimaszombati református 
püspök látja el, a liturgiában a bécsi római-katolikus, református és evangélikus gyülekezetek lelkészei 
vesznek részt. Érdekes megemlíteni, hogy 100 évvel ezelıtt, 1908-ban tartottak elıször ökumenikus 
imaheti alkalmat. 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.) – 2008. 
január 15. (kedd) 18.00 óra 
Grazban a 2007-es évben a magyar katolikus gyülekezet volt a házigazda, a Welsche-templomban 
tartottunk istentiszteletet. 2008. január 15-én (kedd) 18.00 órakor a Heilandskirche evangélikus 
templom gyülekezeti termében lesz az imaheti istentisztelet, Fodor János római-katolikus lelkész 
igehirdetési szolgálatával. Az alkalmat beszélgetés és agapé követi. Szeretettel várjuk mindazokat, 
akiknek fontos Isten közös dicsıítése, a kereszténység közös alapjainak megtapasztalása.  

Evangélikus gyülekezetek találkozója 
2008. január 17-én (csütörtök) 19.00 órakor az Ausztriai Svéd Evangélikus Gyülekezet gyülekezeti 
termében – 1180 Wien Gentzgasse 10 (Türcode 8171A) – az Ausztriai Evangélikus Egyház 
nemzetközi gyülekezeteinek találkozója lesz, közös énekléssel, beszélgetéssel. Szeretettel várjuk erre 
az alkalomra gyülekezetünk tagjait!  

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 

 
 
Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!    
 
Áldott, békés, szeretetteli karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, Áldott, békés, szeretetteli karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, Áldott, békés, szeretetteli karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, Áldott, békés, szeretetteli karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, 
boldog új esztenboldog új esztenboldog új esztenboldog új esztenddddıt kívánunk mindnyájuknak!t kívánunk mindnyájuknak!t kívánunk mindnyájuknak!t kívánunk mindnyájuknak!    
    
Újságunk ezévi utolsó számában a mellékelt csekkel adományozásra 
hívjuk támogatóinkat. Kérjük, gondoljanak arra, hogy mőködési 
költségeink jelentıs részét az Önök adományai fedezik. Megköszönjük 
eddigi hozzájárulásaikat és kérjük, továbbra is segítsék munkánkat! 
Köszönettel: 

A gyülekezet presbitériuma 
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Ökumenikus ádventi est 
- „Tegyétek boldoggá az embereket”- 

Hagyományos ádventi estünket a Bécsi Magyar Katolikus 
Egyházközséggel közösen tartjuk a Collegium Hungaricumban, az 
Árpádházi Szent Erzsébet-kiállítás helyszínén. 
 
Az adventi est idıpontja: 2007. december 11. (kedd) 18.00 óra 
Helyszíne: Collegium Hungaricum, 1020 Wien, Hollandstraße 4. 
 

Program: 
Ádventi meditáció – Simon Ferenc, katolikus esperes, fılelkész 
Elıadás Árpádházi Szent Erzsébetrıl – Dr. Jürgen Römer történész, a 
Hesseni Evangélikus Egyház „Erzsébet-év”-koordinátora 
Ádventi éneklés és muzsika 

Az alkalmat szeretetvendégség követi, ennek megszervezéséhez szíves 
segítségüket kérjük és köszönjük! 

  

 
 

 
  

Nemzetközi gyülekezetek az Ausztriai Evangélikus Egyházban 
 
Szeretettel hívjuk az Ausztriai Evangélikus Egyház 

nemzetközi gyülekezeteinek tagjait egy közös 

találkozóra, beszélgetésre!  

Helyszín: 1180 Wien, Gentzgasse 10 (Türcode 8171A)  

Idıpont: 2008. január 17. (csütörtök) 19.00 óra 

Ausztriai Svéd és Finn Evangélikus Gyülekezetek 

Ez a meghívó érkezett gyülekezetünkhöz, és 
remélhetıleg sokan indulunk, hogy találkozzunk svéd, 
finn, afrikai, amerikai, tajvani vagy épp japán 
nemzetiségő és anyanyelvő, Ausztriában élı 
evangélikusokkal. 

Az Ausztriai Evangélikus Egyházban már régóta 
mőködnek nyelvi és nemzetiségi alapokon szervezıdı 
gyülekezetek, lelkigondozói szolgálatok. Ezeknek adott 
hivatalos jogi keretet, hogy az osztrák egyház 
gyülekezeteiként - mint „Personalgemeinden” – lettek 
elismerve e közösségek. 

Legrégebbi múltja az ausztriai Svéd Evangélikus 
Gyülekezetnek van. Az államilag evangélikus vallású 
Svédország 1738 óta bécsi nagykövetségére svéd 
evangélikus lelkészt is delegált. Az 1930-as évek végén 
a bécsi svéd gyülekezetnek jelentıs szerepe volt a 
zsidómentésben is, több mint 3500 ember tudott általuk 
megmenekülni. A gyülekezetnek van egy temploma 
(Gentzgasse 10, 1180 Wien), itt tartják vasárnaponként 
11.00 órakor istentiszteleteiket és egyéb gyülekezeti 
alkalmaikat. 

A Finn Evangélikus Gyülekezetet hivatalosan 
2005. október 24-én alakította meg az osztrák 
evangélikus egyház, de már 1978 óta zajlanak finn 
nyelven istentiszteletek Ausztriában. Kiemelkedı 
alkalmuk az adventi istentisztelet, amit a finn nemzeti 
ünneppel (december 6.) együtt ünnepelnek. 

Az evangélikus egyháznak az afrikai Ghánával van 
együttmőködési, segítségnyújtási kapcsolata. A Ghánai 
Evangélikus Gyülekezet tagjai azonban Afrika egész 
területérıl érkeztek, különbözı törzsi nyelveket 
beszélnek. Jellemzı, hogy itt a közös nyelv a német és 
az angol. A gyülekezetnek a bécsi Simmeringi 
Evangélikus Gyülekezet ad otthont, amit az Afrikából 
érkezık gospelkórusuk istentiszteleti fellépéseivel 
viszonoznak. 

Az angol nyelvő „The Vienna Community Church” 
alakulása 1955-re nyúlik vissza, amikor az amerikai és 
brit csapatok távoztak ugyan Ausztriából, sokan 
azonban itt maradtak. A gyülekezet önmagán belül is 
nemzetközi, tagjai kb. 30 nemzet szülöttei. A 
Dorotheergassei református templomban tartják 
istentiszteleteik vasárnaponként 12.00 órakor. 

Japán, koreai és tajvani evangélikus gyülekezet is 
helyet kapott még a magyar és a fent felsoroltak mellett 
az osztrák evangélikus egyházban. Reménység szerint 
színesítjük és gazdagítjuk egyházunk életét, közösséget 
és otthont jelentünk itt élı és ide érkezı embereknek. 
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Az Ausztriai Evangélikus Gyülekezet elmúlt 3 esztendeje 
 

Gyülekezetünk önálló státuszát 2003-ban kapta 
meg. Ezt követıen a törvényi elıírásoknak megfelelıen 
Presbitériumot választott a gyülekezet, melyet 2004. 
december 5.-én Mag. Herwig Sturm és Dr. Szebik Imre 
püspökök ünnepélyes körülmények között beiktattak.  

Azóta három év telt el. Ideje hát a számvetésnek.  
Presbitériumunk 2004. november 22.-ei alakuló ülésén 
a következı helyzettel állt szemben:  
• Gyülekezetünk az elızı nehéz idıszak 

következtében szétszóródott, a gyülekezeti élet 
rendezetlen volt, sokszor a törvényeknek nem 
megfelel szokásjogok, tévhitek érvényesültek. 

• Nem volt megfizetett lelkészünk, a gyülekezethez 
rendelt lelkészi státuszunk. Solymár Mónika 
hivatalos felkéréssel rendelkezett ugyan, de 
lelkészként státuszának helyzete tisztázatlan volt.  

• A lelkészi lakrész mőszaki állapota életveszélyes, 
jogi helyzete tisztázatlan volt. 

• A lindengassei gyülekezettel semmiféle 
megállapodás nem létezett a templom 
használatáról, - ami feszültségekhez vezetett. 

• Újságunk a Másokért Együtt finanszírozása 
tisztázatlan volt. 
És még sorolhatnánk az akkori nehézségeket, 

anyagi helyzetünkrıl nem is beszélve... Most 
visszatekintve is megborzongok. De az Isteni 
gondviselést mindig érezhettük.  

Gyülekezetünk mára összetartó közösséggé 
kovácsolódott. Megbirkózunk nagyobb feladatokkal is, 
sok segítı barátunk van, más egyházi és társadalmi 
közösségek elismerését is elnyertük. Mőködésünkre 
jellemzı a vonatkozó szabályok és törvények ismerete 
és betartása. 

Kitartó tárgyalásaink eredményeként 2005. május 
11.-tıl (1/2) lelkészi státuszt kapott gyülekezetünk. 
Azóta a lelkészünk munkáját megnyugtató 
körülmények között végezheti.  

A lelkészi lakrész és iroda felújításáról, a főtés 
korszerősítésérıl rendszeresen beszámoltunk, a felvett 
kölcsön 30%–át – ha nehezen is – de már vissza tudtuk 
fizetni. 

A bécsi istentiszteleteknek otthont adó lindengassei 
gyülekezettel barátságban megegyeztünk, - jelképes 
térítést fizetünk. A jó viszonyt a közös programok 
sikere is alátámasztja.  

Újságunk, az ME önállósodott. Mind a 
„Másokért Együtt”, mind a BPT újraindított lapja a 
„Bécsi Posta” színvonalas új életre kapott.  

Az elmúlt három év eredményének tekinthetjük 
jó kapcsolatunkat az ausztriai és magyarországi 
evangélikus egyházvezetéssel. Kimondottan jó az 
együttmőködésünk a bécsi katolikus közösséggel. 
Ennek egyik szép példája a - Collegium 
Hungaricumban még december 21.-ig megtekinthetı 
– Szent Erzsébet kiállítás. De általában is 
elmondható, hogy sikerült - néha régi 
beidegzıdéseket is felülmúlva – baráti kezet 
nyújtanunk a magyar közösségek és szervezetek felé.  

A folyamatosan növekvı költségek következtében 
anyagi helyzetünk továbbra sem mondható 
megnyugtatónak. Az osztrák evangélikus vezetéstıl 
nagyrészt visszakaptuk a híveink által befizetett adót. A 
Bundeskanzleramt támogatásával – ha egyre nehezebb 
feltételekkel is – de rendszeresen számolhatunk. A 
magyar államtól a gazdasági helyzet függvényében a 
„kutya vacsorájához” hasonlóan jön a támogatás. Így 
egyre nagyobb jelentısége van híveink és barátaink 
adományainak. Örömmel állapítható meg, hogy az 
adományok éves összesítése növekvı tendenciát mutat. 
Köszönjük! És kérjük, továbbra is támogassák 
szolgálatunkat. Külön szeretnénk köszönetet mondani 
két rendkívüli adományért Dr. Irányi Bélának és 
Kappler Etelkának. Ezúton is köszönjük Dr. Simonfay 
Géza ingyenes jogi segítségét, tanácsadását.  

Rendszeres bécsi és gráci istentiszteleteinknek – a 
gyülekezet nagyságát figyelembe véve – jó a 
látogatottsága. Köszönjük mindazok munkáját, akik az 
istentiszteleteket követı beszélgetések házigazdai 
/háziasszonyi feladatait ellátják. Érdekes tendencia 
figyelhetı meg az Ausztriában tanulmányokat folytatók 
és idıszakos munkavállalók megjelenésével – 
szeretettel várjuk ıket. Az is elıfordul, hogy régi 
társaink nyugdíj vagy munkavállalás okán térnek vissza 
régi otthonukba. Újságunkat szívesen utánuk küldjük, 
ha Ausztriában vannak, szeretettel visszavárjuk ıket is. 

Úgy érezzük, hogy a gyülekezeti munkában 
többnyire sikerült alkalmazkodnunk a változó 
körülményekhez, híveink igényeihez.  Továbbra is 
kérjük, véleményüket és javaslataikat tudassák 
Presbitériumunkkal. 

A Presbitérium nevében ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani lelkészünk, Solymár Mónika 
kiemelkedı munkájáért, munkatársaink áldozatos 
feladatvállalásáért és adományozóink támogatásáért. A 
reménység Istenében bízva reménykedünk 
gyülekezetünk jövıjét illetıen. 

Andorka Rudolf, felügyelı
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125 éve született Kodály Zoltán 
 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegı. 

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. 

Némely ember igen kevéssel beéri, mikor pl. éjszakákon 

át füstös szobában kártyázik. Mégsem élhet nélküle.” – 
írta Kodály Zoltán 1939 ıszén a Magyarság a zenében c. 
tanulmányában. 

Ki is volt ı? Micsoda hatalmas egyéniség lehetett, ha 
temetésén Szabolcsi Bence így kezdte beszédét: „Szálfa 
dılt ki közülünk!” 

Szokolay Sándor szerint magyar szentnek is 
nevezhetnénk. „Rendkívüli emlékezıtehetséggel 
megáldott, szigorú polihisztor volt, mint az iránytő, 
mutatta a helyes utat. Azt vallotta, hogy úgy kell a 
mőveket megírni, hogy az avatatlan fül is meghallja 
üzenetét. Szerettem semmit sem dicsérı magatartását, 
summázó megítéléseit. Csak akkor mondott két szót, ha 
egy kevésnek bizonyult. Véleményét nem titkolta senki 
elıtt. Ezt nem sokan tehették meg a kommunista 
diktatúrában. Amikor – Németh László szavaival élve – a 
,seszínő internacionalizmus’ uralkodott, ı az Óhazából 
hozott pentatóniával formálta nemzeti zenénket. 
Példakép volt számomra életében, halálában. Azt mondta 
egyszer, hogy adhat az Isten kicsi, közepes, vagy nagy 
tehetséget, de ha nem ad hozzá tartást, akkor nem sokra 
megyünk vele. Egy félmővelt országot akart mőveltté 
tenni, szívügye volt a magyar szellemi felemelkedés. A 
népét ostorozó Ady zenei ikerpárja volt. Ady 
megváltoztatta maga körül a világot, irányt mutatott, 
mozgósított, felkavart, föl akarta rázni a népet a 
tunyaságból. Kodály géniusza fölerısítette ezt a hangot. 
Neki köszönhetı az is, hogy Magyarország igazi zenei 
nagyhatalommá vált. A magyar tehetség rangja erkölcsi 
fogalom lett, melyet nemzetközi tisztelet övez. Kodály 
emlékké válva is összeszedettséget, szigorúságot, 
komolyságot, méltóságot és mérhetetlen szakmai és 
erkölcsi igényességet vár el környezetétıl. Szüntelenül 
törekszem – útmutatása alapján – egyre jobb zenésszé és 
magyarabb magyarrá válni, hiszen ez megmaradásunk 
záloga.” – emlékezett rá Szokolay Sándor. 

Kodály Zoltán, a magyar zeneszerzés, 
népzenekutatás, zenepedagógia és mővelıdés 
történetének kiemelkedı jelentıségő alakja 125 évvel 
ezelıtt, 1882. december 16-án született Kecskeméten. 
Galántai gyermekkorát és nagyszombati érseki 
fıgimnáziumban töltött diákéveit követıen 1900 
szeptemberében Budapesten kezdte meg tanulmányait a 
Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakán 
és az Eötvös Kollégiumban, valamint Hans Koessler 
zeneakadémiai zeneszerzés-osztályában. Doktori 
disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetérıl írta 
1906-ban. Elsı jelentıs mővét, a Nyári estét is ez évben 
mutatták be. Vikár Béla fonogram-győjteményének 
hatására  döntötte  el,  hogy  falura  megy  népdalokat 

győjteni. Elıdeihez képest egészen új módon értelmezte 
a népdal fogalmát, amikor a városi zeneszerzık divatos 
népies mődalait – amelyeket addig népdalnak tekintettek 
– szembeállította az általa győjtött valódi parasztzenével. 
Gruberné Schlesinger Emma – akit késıbb feleségül vett 
– szalonjában éppen e munkája révén kötött életre szóló 
barátságot Bartók Bélával, aki vele egy idıben kezdett 
foglalkozni a témával. Közös győjtésük alapján 1906-ban 
húsz népdalt adtak közre zongorakísérettel (Magyar 

népdalok). 

Kodály alkotói gondolkodására Debussy zenéje 
hatott, melyet berlini és párizsi tanulmányútján ismert 
meg (1906-07), s hozzásegítette a zenei nyelv 
megújításához. Felismerte, hogy a megszokott funkciós 
gondolkodás nem egyeztethetı össze a dúr-moll világtól 
távol esı ısi hangnemekkel. Figyelme a modális 
fordulatok és a tonalitás kereteit feszegetı harmóniai 
jelenségek felé fordult.  

Visszatérve Budapestre, a Zeneakadémia 
zeneelmélet- és zeneszerzés-tanára lett. 1913-ban 
Bartókkal együtt benyújtotta a Kisfaludy Társasághoz Az 

új egyetemes népdalgyőjtemény tervét, amelyben a saját 
győjtésre támaszkodva, a népdal fogalmát tudományos 
eszközökkel tisztázva, új elvek alapján kívánta létrehozni 
a magyar népzene összkiadását. Kidolgozta a győjtés 
módszertanának és az anyag rendszerezésének 
szempontjait, s meghonosította az összehasonlító 
népzenetudományt. A trianoni békediktátum akadályt 
gördített a győjtések széles körő folytatása elé. 
Érdeklıdését a magyar zenetörténet forrásainak kutatása 
keltette fel. 

1918-ban a Zenemővészeti Fıiskola aligazgatója lett. 
A Tanácsköztársaság alatt tagja volt a zenei 
direktóriumnak, ezért a vörös uralom bukását követıen 
fegyelmi eljárás alá vonták.  

Népdalok lejegyzése fonográfról
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Kodály Zoltán (1970) 

 
A Kecskeméti Vég Mihály szövegére komponált 

magyar zsoltár, a Psalmus Hungaricus rendkívüli 
sikerő bemutatóját követıen (1923) egyrészt a nagyobb 
elıadói apparátust igénylı mőveket (Galántai és 

Marosszéki táncok, Budavári Te Deum, Székely fonó, 

Háry János, Concerto, Páva-variációk), másrészt népi 
szövegekre, illetve klasszikus magyar költık (Arany 
János, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel, Kölcsey 
Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Balassi Bálint) 
verseire írt kórusmőveket. Általuk az egyre sőrősödı 
idıkben is az igazat mondta, nemcsak a valódit. (A 

magyarokhoz, Fölszállott a páva, Szép könyörgés, 

Rabhazának fia, Isten csodája). A kortárs irodalom is 
felkeltette érdeklıdését: Ady, Balázs Béla, Móricz 
Zsigmond alkotásait zenésítette meg. Vokális 
mőveiben nagy gondot fordított a prozódiára. 
Kizárólag népdalra épül a Székely fonó c. daljátéka. 

1938-ban harminckét vezetı értelmiségi 
társaságban, a Pesti Napló hasábjain tiltakozott a 
zsidótörvények ellen, s 1944-ben és 1945-ben zsidókat 
próbált menekíteni. 1940-ben Norvégia német 
megszállása feletti döbbenet hatására zenésítette meg 
Weöres Sándor versét, a Norvég leányokat. Forradalmi 
Petıfi-kórusai (Csatadal, Rabhazának fiai, Isten 

csodája) pedig a magyar kulturális és nemzeti 
függetlenség eszméjét hirdették egy olyan korban, 
amely egyre inkább áldozatává vált az elnyomó német 
hatalomnak. – A kommunista terror idején a Nemzeti 

dal bemutatója az 56-os forradalom nyitányaként 
szolgált. 

Figyelme a zenepedagógia, a nemzetnevelés és 
ennek részeként a kórusmozgalom és a zeneoktatás 
megújítása felé fordult, amelyet „zenei belmissziónak” 
tekintett. Pedagógiai célból 1937 és 1966 között írt 
darabjai (Bicinia Hungarica, 15, 22, 33, 44, 55, 66, 77 

kétszólamú énekgyakorlat, stb.) az alapja „Kodály-
módszer” néven világhírővé lett zenepedagógiai 
koncepciónak. A mai magyarországi zenei irányítás 
szégyene, hogy az oktatásban nem kap olyan 
hangsúlyt, mint megérdemelné. Megfosztják a magyar 
gyermeket attól a demokratikus jogától, hogy „legyen a 

zene mindenkié!”.  
Kodály kései mővei (Zrínyi szózata, Szimfónia, Laudes 

organi) hagyománytiszteletrıl, s a magyar zene teljes 
kibontásáról tesznek tanúbizonyságot.  

Az ökumené szellemiségével is példát mutatott. 
Római katolikus volt, a kommunista diktatúra alatt sem 
tagadta meg hitét, s anyagilag is támogatta a hatalom 
kitaszítottjait. Egész életében vallása fölé tudott 
emelkedni. Az Ave Maria, a Budavári Te Deum 
szerzıje saját hitével, gyakorolt vallásával imádkozott, 
az Esti dalban egyházi népénekek módjára, a Genfi 
zsoltárokban kálvinista hangon, s leginkább protestáns 
hangját fı mővében, a Psalmus Hungaricusban halljuk. 

1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
levelezı, 1945-ben rendes tagjává választotta, 1946-
1949 között igazgatója volt. Háromszor kapott 
Kossuth-díjat (1948, 1951, 1957), s az Oxfordi 
Egyetem díszdoktorrá avatta. 1967. március 6-án hunyt 
el Budapesten. 

Ma nem Kodály áll az utókor mérlegén, hanem mi 
állunk Kodályén. Félek, könnyőnek találtatunk. 

Radics Éva 
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Képes beszámoló a „Korona, kenyér és rózsák” kiállítás megnyitásáról 
 

 
A megnyitó a pannonhalmi bencés kórus által elıadott 
gregorián énekekkel vette kezdetét. 
 

 
Örömmel vettük, hogy sokan érkeztek, a nagyterem széksorai 
megteltek.  
 

 
Elıadóink voltak Mag. Michael Chalupka a Diakónia elnöke és 
Dr. Gerhard Ederndorfer a Dómmúzeum ny. igazgatója. 
Vendégeink között köszönthettük Dr. Horváth István 
nagykövetet, Dr. Horváth Tamás követet és Dr. Ballai Péter 
kulturális tanácsost. Az osztrák evangélikus egyháztól Mag. 
Herwig Sturm püspök, Dr. Hannelore Reiner egyházfıtanácsos 
és Mag. Hansjörg Lein bécsi szuperintendens is jelen volt. 

 
A szervezık nevében Dr. Fónagy Zoltán a CH részérıl, Simon 
Ferenc a katolikus egyházközség, Solymár Mónika az 
evangélikus gyülekezet részérıl szóltak a megjelentekhez.   
 

 
A katolikus egyházat többek között Franz Scharl bécsi püspök 
képviselte. 

 
Örömmel halljuk, hogy a kiállítás azóta is kitőnı 
látogatottságnak örvend. Még 2007 december 21-ig látogatható!
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Reményik Sándor: János 
evangéliuma  

Ravasz Lászlónak  
 
Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,  
És összedugják tündöklı fejük  
Bölcsı körül, mint a háromkirályok,  
Rájok a Gyermek glóriája süt.  
A gyermeké, ki rejtelmesen bár  
S természetfölöttire fogantatott:  
De fogantatott mégis, született  
S emberi lényként, tehetetlenül,  
Babusgatásra várón ott piheg.  
A gyermek, a nı örök anya-álma,  
Szív-alatti sötétbıl kicsírázott  
 
Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa  
Sugárkörébe. Bús állati pára  
Lebeg körötte: a föld gız-köre.  
A dicsfény e bús köddel küszködik.  
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok  
S induló végtelen karácsonyok,  
Vad világban végtelen örömök  
Lobognak, zengnek -- mégis köd a köd.  
S mindez olyan nyomorún emberi  
S még az angyalok Jóakarata,  
Még az is emberi és mostoha.  
 
De János messze áll és egyedül.  
Nem tud gyermekrıl és nem tud anyáról,  
Nem születésrıl, nem fogantatásról,  
Csillag, csecsemı, angyalok kara,  
Jászol, jászol-szag, - József, Mária,  
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,  
Induló végtelen karácsonyok:  
Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem  
Kihull az ı külön történetébıl,  

Kihull mindez, és mindez idegen,  
Apró, földíző, emberi dolog.  
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!  
 
János, evangelista, negyedik  
Külön áll, világvégén valahol,  
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben  
S a fénytelen ırvény fölé hajol.  
És megfeszül a lénye, mint az íj,  
Feszül némán a mélységek fölé,  
Míg lényébıl a szikla-szó kipattan  
S körülrobajlik a zord katlanokban  
Visszhangosan, eget-földet-verın,  
Hogy megrendül a Mindenség szíve:  
 
Kezdetben vala az ige.  
S az Ige testté lın.  
1939  

 


