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Megtartó közösségeink 
 
„Ádám: Sokan tengıdtök-é még e vidéken? 
Eszkimó: Sokan bizon, többen mint ujjamon / 
Számíthatok. - Szomszédaimat, igaz, / Agyonverém 
már mind, de hasztalan, / Mindég kerőlnek újak; s 
oly kevés / A fóka-faj. - Ha isten vagy, tegyed, / 
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen / S több 
fóka.“ (Madách Imre: Az ember tragédiája)  

Az ember tragédiájának tizennegyedik 
színében az eszkimónak problémája van. Sok az 
ember és kevés a fóka. Óriási gond ez, hiszen így 
kevesebb marad 
neki. Igaz, 
megtett már 
mindent annak 
érdekében, hogy 
eltávolítsa vetély-
társait, de még 
így is nyomasztja 
ıt a sok ember és 
a kevés fogyasz-
tanivaló. Cseréjü-
ket akarja. 

 „Nem 
tudom egyedül vinni ezt a népet, mert túl nehéz 
nekem.” – fordul Mózes az Isten felé a pusztai 
vándorlás ideje alatt. Látja a feladatot, összeveti saját 
erejével és rájön, hogy egyedül nem birkózik meg 
vele. Kellenek a segítık. Akik a nehézségek idején 
támaszt adnak, akik a tanácstalanság óráiban 
tanácsokkal látnak el, akik mintegy hálót tartanak 
alánk sötétség, depresszió és zsákutcák idején, hogy 
ne essünk a mélybe. Kellenek az útitársak, akikkel 
együtt lehet örülni a vándorlás ideje alatt, szépeket 
megélni, egyszer-egyszer megállni és visszatekinteni 
a megtett útra. Kellenek az útitársak, akikkel együtt 
sokkal könnyebb a kietlen, veszélyekkel és 
kísértésekkel teli járhatatlan szakaszokon 
végigmenni, akik vonszolnak, ha épp nem tudnánk 
egyedül továbblépni, akiket mi hordozunk, amikor 
ık törnek meg.  

Kellenek az útjelzı jelek is. Azt már persze 
megtanultuk, hogy a pusztában ezeket is keresni kell, 
nem lebetonozottak vagy kitaposottak az utak, és a 
homokviharok sokszor betemetik ıket. Viszont 

vannak ösvények, amelyekre valakik már rátaláltak, 
amelyeken elıttünk már jártak és hagytak hátra az út 
megtételéhez szükséges létfontosságú információkat. 
Az elıttünk élt nemzedékek életének példájára, 
bölcsességére, leírt vagy szóban továbbadott 
élettapasztalatára de nagyon szüksége van minden 
pusztai vándorlónak. Közösségekre, akik ezeket 
ırzik, akik ezeket továbbadják, akik ezekre építve 
újabb ösvényeket hoznak létre, hogy aztán azok 
ideig-óráig segítsék a haladókat, míg egy érkezı 

homokvihar be 
nem temeti ıket.  

Kellenek célok 
is és a végsı 
célról is kell 
hogy tudjunk 
valamit. Tud-
nunk kell, hon-
nan jövünk és 
hová megyünk, 
különben cél-
talan és értelmet-
len a vándorlás. 

Kellenek rövidtávú célok, amelyek a következı oázis 
hősítı vizével bíztatnak, de a vándorlás során az 
ígéret földjének békessége, bısége és harmóniája ott 
kell hogy lebegjen szemeink elıtt. Szükségünk van 
közösségekre, akik beszélnek arról, kik vagyunk, 
mire vagyunk elhívva, ki az alapja életünknek. 

Család, társ, barátok, munkatársak, 
ismerısök, szomszédok, gyülekezeti közösség, 
települések közösségei, nemzet, haza, ország, 
földrészek, a globális világ. Körülfognak bennünket. 
Megtartanak vagy megfojtanak bennünket? 

Tízéves fiú áll az iskola büféje elıtt és 
vásárolni szeretne. Az összes csokoládét és 
süteményt kérem! – mondja magabiztosan. A büfés 
néni elıször kicsit meghökken, majd úgy dönt, nem 
adja el napi készletét a furcsa vásárlónak. A gyermek 
mögött ott állnak osztálytársai, akik csalódottan 
távoznak. A fiú barátokat akart győjteni. Kevés az 
ember körülötte, ott a fogyasztanivaló. Cseréjüket 
akarja. 

Solymár Mónika



   

  

 2     51. évfolyam, 4. (803.) szám / 2007.09.12.                                                                          Másokért Együtt 
 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2007. október 07. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2007. november 04.  11.00 óra Istentisztelet 
2007. december 02. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

  

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2007. szeptember 23. 16.00 óra Istentisztelet 
2007. november 04. 16.00 óra  Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2007. december 09. 16.00 óra Istentisztelet 

 

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

Korona, kenyér, rózsa 
Kiállítás Árpádházi Szt. Erzsébet születésének 800. 
évfordulóján  
 
Árpádházi Erzsébet életét, munkásságát és életpéldájának hatását e három 
szóval foglalja össze az a kiállítás, amelyet a Hessen-Nassaui 
(Németország) Evangélikus Egyház állított össze, és amelynek anyaga – 
magyarországi vonatkozásokkal kiegészítve – a Collegium Hungaricum 
kiállítótermében tekinthetı meg 2007. december 21-ig.  
 
A kiállítás megnyitásának idıpontja: 2007. november 13. 18.00 óra 
Helyszíne: Collegium Hungaricum, 1020 Wien, Hollandstraße 4. 
Nyitvatartási idı:  Hétfı 10.00-19.00 

Kedd-Csütörtök 10.00-18.00 
Péntek: 10.00-14.00 

A kiállítás szervezıi:   
Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség 
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 
Collegium Hungaricum 
a Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház támogatásával. 

 

 
 

 
 

Táborszky Györgyi Budapestrıl érkezett Grazba, hogy itt zenetörténeti 
tanulmányait a grazi zeneakadémián folytathassa. Legutóbbi grazi 
istentiszteletünkön a harmónium mellett kísérte a gyülekezet énekét, kántori 
szolgálatát továbbra is szívesen fogadjuk. 

Györgyi Budapesten a Deák-téri Evangélikus Gimnáziumban 
érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemen diplomázott 
zenetudomány szakon. Több egyházi és világi kórusban énekelt és énekel.  
Diplomamunkáját a Soproni Evangélikus Gyülekezet zenei életérıl írta, errıl 
készített az újság számára egy összefoglalót. Tervei között szerepel, hogy a 
gregorián témakörébıl doktori munkát ír, amelyet a grazi egyetemen most 
ısszel szeretne elkezdeni.        
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Magyarország virága 
 

Árpád-házi Erzsébet tisztelete gyorsan terjedt 
szülıhazájában, Magyarországon már 1235-öt 
követıen, amikor – négy évvel halála után! – az 
egyház szentjeinek sorába iktatták. Az elismerés 
azonban nem a magas állású királylánynak vagy 
hercegnınek szólt elsısorban, sokkal inkább a 
néphez közel álló, Krisztus-követı szeretetét 
személyválogatás nélkül gyakorló, vallásos és mai 
értelemben is vett „nıvérnek”. 
 A róla emlékezı imádság már a középkorban 
így szólalt meg Esztergomban: „A mi Erzsébetünk 
pedig…”, s ez nem volt túlzás. Nyomába eredtek 
királyi és hercegi rokonai és csodálói éppúgy, mint a 
széles körő evangéliumi ébredés közösségei szerte 
Európában és idehaza. Erzsébet olyan példája lett a 
keresztény, Krisztus-követı hitéletnek, amely a 
ferenceseken és más közösségeken keresztül kihatott  
a reformációra, sıt azon is túl. 
 Bár németföld úgy ismeri, mint Türingiai 
Erzsébetet, aki életét kicsi gyermekkorától az 
eisenachi udvarban, majd a marburgi ispotályban 
töltötte, Európa többi része mégis Magyarországi 
Erzsébetként emlegeti. Bár valószínőleg tudott 
magyarul, és fenntartotta a kapcsolatot egykori 
hazájával, lehetetlen tisztázni, hogy milyen erısen 
kötıdött hozzá; az azonban vitathatatlan, hogy 
emlékezete egészen a legutóbbi idıkig szorosan 
összefonódott a magyarság sorsával. 
 Jellemzıek azok a 18. századi ábrázolások, 
amelyeken Mária Terézia – félreérthetetlenül az 
Erzsébetet ábrázoló képek testtartásában – adakozik 
a szegényeknek: nyilvánvalóan ezzel a hasonlósággal 
akart szimpátiát és csodálatot ébreszteni országa 
alattvalóiban. A hazai válaszra csupán néhány 
évtizedet kellett várni, amikor is a reformkor 
öntudatra ébredésében Erzsébet jelentıs szerephez 
jutott. Amikor ugyanis az idealizált középkori 
Magyar Királyságot megidézték a „haza és haladás” 
valódi reformprogramjának megerısítésére, szinte 
magától értetıdı volt az egész Európában jól ismert 
szent királylány népszerősítése is – immár a széles 
közéleti s nem csupán az egyházi-vallásos körökben 
is. A tisztelgı életrajzok mellett a korabeli 
„bulvársajtó”, a Honderő és a Hölgyfutár is cikkezett 
róla. 
 A szabadságharc bukását követı „csend és hó 
és halál” az ı emlékét is elnyelte – csak az 1850-es 
évek végén kerülhetett újra terítékre: Sissi császárné 
elsı magyarországi látogatása alkalmával a 

névazonosság leple alatt, zajos szimpátiatüntetésként 
hazánk bécsi pártfogója mellett. A két Erzsébet 
közéleti összekapcsolása világos üzenet volt az 
udvarnak, s amikor egy merénylı Genfben 
meggyilkolta a magyarok királynéját, a 
megemlékezést november 19-én, Szent Erzsébet 
napján tartották róla szerte az ország iskoláiban… 
 A nemzet sorsával a trianoni békediktátum 
után fonódott össze újra az Erzsébet-megemlékezés. 
Amikor a két világháború közötti korszak 
nemzedékére nem kisebb feladat várt, mint hogy 
egyszerre kellett újjászerveznie és mőködıképessé 
tennie a felszabdalt országot, és világos közösségi 
tudatot formálnia a több részre szakított magyarság 
számára, az Árpád-ház kiemelkedı személyiségei 
magától értetıdıen váltak újra példaképekké. 
Ugyanakkor a gazdasági világválság a szociális 
felelısség tekintetében is felértékelte életpéldáját, 
melynek követésére, a rászorulók és elesettek 
támogatására számos esetben idézték ıt – 
tanulmányoktól mozgósító plakátokig egyaránt. 

A budapesti Rózsák terén látható Erzsébet-szobor.  
A rózsává vált kenyerekrıl beszélı legendát sok Erzsébet-ábrázolás 

megörökíti. 
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Erzsébet élete a baloldali diktatúra idején 

ismét eltőnt a közéletbıl. Jellemzı, hogy a 
szocialista Új magyar lexikon néhány sorban csupán 
a legszükségesebb adatokat közli, majd – miután 
Liszt Ferenc zenemővét az igényesebb olvasó azért 
mégis ismerheti – röviden így méltatja ıt: „alakja 
több mővészt foglalkoztatott”. Csupán a rendszer 
bomlása és bukása idejétıl születnek róla újra 
jelentıs írások, amelyek egyre mélyebben tárják fel, 
hogy emlékezete milyen széles körben és 
tartalommal járta át nyolc évszázad alatt nemcsak a 
magyarság, hanem egész Európa életét. 

 Az új évezred küszöbén személye, mély 
Krisztus-hite, sokakról gondoskodó szeretete talán 
egyre többeknek lesz nem csupán elgondolkodtató 
példa, de a megvalósításra is vonzó felhívás. Hiszen 
nincs nagyobb dicsıség, mint Krisztus példáját 
követve akár egy ország uralkodójaként, akár a 
magunk hasznának a rovására is gyakorolni a 
gondoskodást és a szeretetet, s nincs nagyobb és 
becsületesebb program, mint azért fáradozni, hogy – 
testben és lélekben egyaránt – „boldoggá tegyük az 
embereket”. 

Korányi András 
(Evangélikus Élet, 2007. augusztus 12.)

 
 

Erzsébet élete vázlatosan 
 
Valószínőleg Sárospatakon születik 1207-

ben, II. András magyar király és merániai Gertrúd 
gyermekeként. Öt testvér közül a középsı. (A 
magyar fıurak rossz szemmel nézték Gertrúd és 
családjának térnyerését valamint a külföldiek 
hatalomszerzését, és 1213-ban megölik anyját, a 
királynıt. Ezt a kort és eseményt dolgozza fel Katona 
József Bánk bán címő drámájában.) 

Erzsébet négyéves koráig tartózkodik 
Magyarországon. Ekkor – a kor szokásainak 
megfelelıen – bıséges nászajándékok kíséretében 
Wartburg várába érkezik, hogy kijelölt vılegénye 
apjának, I. Hermann thüringiai ırgrófnak udvarában 
nevelkedjék. 

Apósa udvarában tanul meg írni és olvasni, 
valószínőleg megismerkedik a kor mővészetével, a 
királyi családok életével. Gyermekkoráról feljegyzik, 
hogy kedves, játékos és jószívő lány volt, aki 
szívesen töltötte idejét a templomban és nagyon 
szeretett imádkozni. 

Kijelölt vılegénye 1216-ban meghal, a kilenc 
éves gyermek helyzete bizonytalanná válik az ırgróf 
udvarában. Hazaküldeni nem akarják, hisz akkor a 
fényes nászajándékokat is vissza kellene adni. Lajos, 
I. Hermann ırgróf másik fia – akivel Erzsébet együtt 
nevelkedik – elhatározza, hogy feleségül veszi a 
királylányt. 

IV. Lajos thüringiai ırgróf és Erzsébet 1221-
ben házasodnak össze. Lajos ekkor 21 éves, Erzsébet 
14. Az ifjú feleség Marburg várát kapja Lajostól 
nászajándékul. Boldog házasságban élnek, három 
gyermekük születik, Hermann, Zsófia és Gertrúd. 

Erzsébet „esztelen pazarlását” furcsán nézték 
kortársai. Menhelyet alapít árva gyermekek számára, 
támogatja a szegényeket és elesetteket, kórházat hoz 
létre, ahol valószínőleg maga is ápolja a betegeket. 
Az 1225-ös évben, mikor férje hadba vonul és 
Erzsébetre bízza a tartomány kormányzását, nagy 
éhínség és járványok pusztítanak. Erzsébet 
kinyittatja a grófi kincstárat és gabonakészletet, 
megszervezi a tartomány élelmezését.  

A pápa hívására Lajosnak 1227-ben keresztes 
hadjáratba kellett indulnia. Útközben járvány tör ki 
és a Dél-Itáliai Otrantóban meghal az ırgróf. Az 
özvegy helyzete Wartburg várában sógorai 
hatalomvágya miatt ellehetetlenül, Erzsébetnek 
gyermekeivel – a legkisebb épp hogy megszületett, a 
nagyobbak három és négy évesek – menekülnie kell. 

Rokonoknál talál menedéket míg rendezıdik 
helyzete, és a Lajostól kapott Marburg várába 
költözhet gyermekeivel. Marburgban is alapít egy 
kórházat, amelyben magát nem kímélve dolgozik. A 
rendszeresen erı felett végzett munka azonban felırli 
gyenge szervezetét. Kétheti lázas szenvedés után, 
huszonnégy évesen 1231. november 17-re virradóan 
távozik e földi életbıl. Temetésére az általa alapított 
kórház templomában november 19-én kerül sor. 

Alakját már életében legendák övezték körül, 
hatása túlmutat életén és máig él. A legismertebb 
magyar a világon, akinek élete egy olyan üzenetre 
hívja fel figyelmünket, amely örökké aktuális. Az 
Istennel való élı kapcsolat és a másik ember felé 
forduló szeretet ma is „rózsákat terem”.   

 



 

  

Másokért Együtt                                                                                    51. évfolyam, 4. (803.) szám / 2007.09.12.      5 

Németnyelvő kéziratos korálkönyvek a 18-19. századból 
 

A Magyar Országos Evangélikus Levéltárban 
hosszú hányódás után nemrég ismét napvilágra 
került két németnyelvő, kéziratos korálkönyv. 
Mindkettı az evangélikus népénekekhez tartalmaz 
három-, négy-, sıt, egyes helyeken akár ötszólamú 
orgonakíséretet. Az egyik 1725-bıl maradt fenn, s 
ezzel a legrégebbi magyarországi németnyelvő 
korálkönyv. A másikat feltehetıen 1814-ben 
állították össze – amint azt a könyv belsı, második 
részhez tartozó címlapján láthatjuk. A korálkönyvek 
Sopronból, illetve annak a zenei szempontból 
vonzásköréhez tartozó Kıszegrıl származnak.  

Mivel mindkét könyv a soproni hagyományt 
tükrözi, alaposabb tanulmányozásukhoz érdemes a 
városban fellelhetı további korálkönyveket 
felkutatni. A Soproni Evangélikus Levéltárban a 18-
19. századból (1814-gyel bezárólag) további 
németnyelvő kéziratos korálkönyvek találhatóak. 
Ezek a többféle megnevezéssel fennmaradt 
(tabulatúra, partitúra) korálkönyvek a korálok 
egyedüli hangjegyekkel fennmaradt forrásai, mivel a 
gyülekezet által használt énekeskönyvek a – korabeli 
szokások szerint – rendszerint csak szöveget 
tartalmaztak. 

Keletkezésük körülményéhez némi segítséget 
ad, ha ismerjük a város múltját, történelmi helyzetét. 
Sopronban a reformáció után – az élénk 
kereskedelemnek és a külföldrıl hazatérı diákoknak 
köszönhetıen – szinte azonnal elterjedtek a lutheri 
tanok. A város kulturális életében évszázadokon át 
jelentıs helyet foglalt el az evangélikus egyház, 
amely nagyrészt a tehetısebb német polgárokból 
alakult gyülekezetet jelentette. A város zenei élete 
mellett a templomban is kiváló zenei munka folyt, s 
a soproni zenészek közremőködésükkel fellendítették 
a közeli Kıszeg zenei életét is. A korálkönyvek 
keletkezése elıtt és körül a Sopronban élı németség 
szoros kapcsolatban állt Németországgal, 
kiváltképpen Regensburggal. A protestánsüldözések 
idején sok soproni polgár talált menedéket német 
városban, a számos külföldön tanuló diák mellett a 
regensburgi családokkal való házasságok szintén 
erısítették a kapcsolatot. Ezek hatással voltak az 
egyházzenei gyakorlatra, ami elengedhetetlenné teszi 
a győjtemények tanulmányozásánál a német tradíció 
figyelembevételét.  

Johannes Zahn a 19. század végén egészen az 
elıreformációtól kezdve az összes Németországban – 
kéziratként vagy nyomtatásban – megjelent 
koráldallamot összegyőjtötte, ezért az 1725-ös könyv 
koráljait Zahn katalógusával vetettük össze. Az 
összehasonlítás igazolta a feltevést, hogy a soproni 
repertoár törzsanyagát képezı korálkönyv 212 
dallamának háromnegyedét a németországi 
gyakorlatból vette át a könyvet összeállító kántor. 
Számunkra azonban a maradék egynegyed az 
érdekes, amely helyi repertoárt képez. Vajon csak 
Sopront, vagy az összes Magyarországon mőködı 
német nyelvő gyülekezetet érintı jellegzetességek 
ezek? Erre a kérdésre további kutatások adhatnak 
választ, amelyekben – az eddig szintén feldogozatlan 
– felvidéki nagy evangélikus központok (Pozsony, 
Lıcse, Bártfa) többszólamú korálkönyveit 
tanulmányoznánk, s azok helyi jellegzetességeit is 
megállapítanánk.  

A Soproni Evangélikus Levéltárban leltárba 
vett korálkönyvek egyike a benne fellelhetı 
dallamok illetve azok többszólamú feldolgozása 
miatt egyértelmően más magyar városból származik. 
Hogy melyikbıl, ennek megállapításához ugyancsak 
hasznosak lennének a felvidéki kutatások. 

Végül említésre méltó a magyarnyelvő 
gyülekezetekkel való kölcsönhatás is. A soproni 
korálkönyvekben fellelhetı – a német gyakorlattól 
merıben eltérı vagy ott ismeretlen – korálok 
nagyrésze megegyezik a ma is használt magyar 
evangélikus énekeskönyvben található változattal.  

Táborszky Györgyi 
 

 
Az 1725-ös „korálkönyv” fedılapja: Teutsche PARTITURA 

CHORALIS
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Erzsébet, az irgalmasság cselekedetei és Aki mögöttük van 
 

A középkori várak kapuit talán még be 
lehetett úgy zárni, hogy a külsı szegénység és 
nyomorúság ne érje el a királyi származásúakat. Igaz, 
aki nem akarja hogy lásson és halljon, az úgyis 
becsukja a szemét, letapasztja a füleit. Aztán vannak 
olyan nyomorúságok is, amelyek nem válogatósak és 
nincsenek tekintettel rangra, sikerre és gazdagságra 
sem. A háborúk, járványok, éhínség, testi-lelki 
megpróbáltatások személyválogatás nélkül szedik 
áldozataik.    

Éhezık, szomjazók, jövevények, betegek, 
kisiklott életőek, elhagyottak, lenézettek, 
kirekesztettek, megtört szívőek nemcsak a középkor 
viharos idıszakaiban éltek. A szenvedés nem 
ismeretlen egyetlen ember elıtt sem, mint ahogy 
örök és visszatérı a „Miért?”-kérdés is. Igaz, 
manapság a „Miért éppen én?”-re tolódott a 
hangsúlya.  

Szenved Isten is, ott a Krisztus keresztjén és 
mindenhol, ahol emberek élete kettétörik, sebektıl 
vérzik, megfogyatkozik vagy a halálba semmisül. 
Közösséget vállal a szenvedıvel, tudja, hogy 
szeretetre van szüksége annak, aki a fájdalmak útját 
járja. Aztán nekünk, szenvedıknek azt mondja, hogy 
ı a szenvedıben található meg. Aki találkozni akar 
vele, az a gyengék és elesettek irányába induljon. 
Nincs is messze egyikünktıl sem… Azt mondja, aki 
ad az gazdagabbá válik, miközben másokat is 
megelégít. Felhívja a figyelmet felelısségünkre és 
küldetésünkre, de nem hagy egyedül a feladattal. 
Áldásával és jelenlétével öt kenyér és két hal ötezer 
embernél többet jóllakat. 

Gyógyírt is ad minden szenvedésre. Azt 
mondja, nem a szenvedésé és a halálé az utolsó szó, 
és a feltámadott Krisztusra irányítja tekintetünk. Az 
élet élhetı, mert a szabadítás áthatja és megújítja a 
világot és az embert - bennünket is - egyaránt.   

„Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek azt az 
országot, amely néktek készíttetett a világ kezdete 
óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és 
innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, 
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és 
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek 
hozzám. Akkor így válaszoltak neki: Uram, mikor 
láttunk téged éhezni, és enned adtunk volna, vagy 
szomjazni, és innod adtunk volna? Mikor láttunk 
jövevénynek, és befogadtunk volna, vagy 
mezítelennek, és felruháztunk volna? Mikor láttunk 
betegen, vagy börtönben, és elmentünk volna 
hozzád? Az Úr így felel nekik: Bizony, mondom 
néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is 
a legkisebbek közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,34-
40)                                                     Solymár Mónika



   

  

 


