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Egy pótolható szolga hitvallása
 
„Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit 
parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák 
vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lk 17,7-10) 

Szántásból és legeltetésből érkezik a példázatbeli szolga. 
Egész nap dolgozik és munkálkodik, energiája és 
lelkesedése a végét járja, ereje fogyóban, már csak a pihenés 
és megállás körül járnak a gondolatai. De jó is az elvégzett 
munkát követően, egyszerűen megérkezni – ledőlni a 
kanapéra, felrakni a lábat akár az asztalra is, és fáradtan bár, 
de átadni magunkat az elvégzett munka örömének. A 
példázatbeli szolgára a nap végén még kötelességek sora vár. 
Ereje határán van, és még mindig csak elvárások lépnek fel 
vele szemben. Egy pillanatra sem lehet megállása. 

Amikor erőnk határán vagyunk, az épp azt jelenti, hogy 
nem bírunk többet. A túlzott 
elvárásokkal való szembesülés 
korunk egyik jellemzője. Ahol 
a munka öröme közönyös és 
terhes robotolássá válik, ott 
megszűnik a lelkesedés. A 
kiégés korunk népbetegsége, és 
még Jézus is az elnyomók és 
kizsigerelők oldalára áll? Még 
ő is csak egyre követel tőlünk? 
A szolga pedig vagy a terhek és 
kötelességek alatt roskadozik, 
és hamis mártírságba, titkos 
vágyainak képmutató 
elfojtásába menekül, vagy 
pedig fellázad és szakít ezzel a zsarnok Úrral? Ki marad 
szabadon abban a szolgálatban, amely csak a kötelességek 
halmazát ismeri? Ha mindent megtesz a szolga, még akkor is 
csupán egy haszontalan szolga, aki csak a kötelességét 
cselekszi? A strébereké, a 120%-on dolgozóké, a 
teljesítményeket felmutatóké, a soha nem pihenőké az Isten 
országa? Aztán hol marad a várt elismerés, a 
fáradozásainkért való köszönet? Hol maradnak a látható 
eredmények, a munkát kísérő előrehaladás, a szántást és 
vetést követő gyümölcsök? 

Amikor erőnk határán állunk, elborítanak a feladatok, 
terheink alatt roskadozunk, pihenésre és megállásra vágyunk 
vagy amikor küzdelmeink nehézsége, eredménytelensége és 
kiúttalansága elkeserít, akkor bosszantanak Jézusnak e 
szavai. Erőfeszítéseim elismerésére, áldozathozatalom 
értékelésére, látható eredményekre, tisztes megbecsülésére 
várok, nem pedig további erőt kiaknázó feladatokra, 
reménytelen küzdelmekre mindenféle köszönet és jutalom 
nélkül. 

A példázatbeli szolga a helyén van. Tudja mi a feladata, 
abban áll helyt, abban él, létezik és cselekszik. Nem 
méricskéli erejét, nem rangsorolja teljesítményét, nem azt 

végzi, ami mások feladata, és nem akar Ura helyébe lépni. 
Végzi a feladatát, azokkal a lehetőségekkel, erőforrásokkal 
és helyzetekkel, amelyek számára adattak. Ott áll helyt, 
ahová őt Ura helyezte, azokkal az adományokkal, amelyeket 
Urától kapott. Nem Jézus, de nem is a példázatbeli ura ítéli 
őt haszontalan - illetve az eredeti szövegnek jobban 
megfelelően pótolható – szolgának; a maga hitvallása ez! 
Önmaga vallja: Pótolható szolga vagyok! Személyemtől 
függetlenül is teljesül az, amit Uram parancsol. Teszem azt, 
amit Uram parancsol. Ez a kötelességem, de ez az életem is. 
Itt a helyem, itt és ezekben a konkrét feladatokban kell helyt 
állanom. A családban, a gyülekezetben, a barátok és 
ismerősök között, a város és falu közösségében, az engem 
megtaláló helyzetekben és feladatokban. Az a jutalmam, 

hogy szolgálhatok. Életemen 
keresztül is Uram akarata 
teljesül.     

A szolgának önazonossága 
van. Állapotával elégedetten éli 
életét. Nem akar kilépni 
önmagából, eszébe sem jut az, 
hogy Ura vagy egy másik 
szolga szerepébe és helyzetébe 
képzelje önmagát. Élete, 
kötelessége és öröme az Urnak 
szolgálni. Nem válogatja meg, 
mit tart Ura szavából 
kötelezőnek, és mi az, amit 
nem teljesít. Nem csak úgy 

tesz, mintha szolgálna, miközben magát szolgálja és 
szolgáltatja ki. Felvállalja mindazt, amit elé helyez az Úr.  

A szolgának bizalma van. Bízik Urában. Bízik abban, 
hogy Ura olyan feladatokkal bízza meg és olyan helyzetekbe 
állítja, amelyek számára elhordozhatók. Amelyekben a 
kapott képességeivel, személyiségével helyt tud állni. Nem a 
külvilágon, mások értékelésén, a racionalitás szabályain, de 
még nem is az eredményességen vagy sikerességen, hanem 
Ura szaván tájékozódik. Szól, amikor az ész hallgatást 
parancsol, hajót épít, amikor nem is lát tengert, elindul az 
ismeretlenbe, amikor még a hívót sem ismeri, gyermekről 
álmodik, amikor a természet ennek ellene mond, földet 
vásárol, amikor mindenki menekül, otthagyja a halászhajót, 
amikor a biztos megélhetés a legfőbb életrendező.  Így tudja 
végezni hűen feladatát, mentesülve a megfelelési, 
sikerességi, népszerűségi kényszerektől és elvásároktól. 

A pótolható szolga hitvallását csak egyes szám első 
személyben mondhatja el. Ura pedig válaszol erre a 
hitvallásra: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, 
sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 
(Mt 20,14-30) 

Dr. Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

 Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2009. június 07. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

 Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2009. június 07. 16.00 óra Istentisztelet 

Határnyitás '89 – Találkozó a vasfüggöny leomlásának 20. évfordulója alkalmából 
2009. július 3-5. között (péntektől vasárnapig) a magyar, bajor és 
ausztriai evangélikus egyházak a vasfüggöny leomlásának 20 éves 
évfordulója alkalmából találkozót szerveznek Sopronban. A program:  
2009. július 03. (péntek)  

17.00 Megérkezés 
18. 00 Vacsora 
20.00 Filmvetítés: dr. Kárpáti György soproni orvos „Páneurópai 
piknik 1989” című filmjének megtekintése, utána beszélgetés a fim 
készítőjével. 

2009. július 04. (szombat) 
9.00 Áhítat (Evangélikus templom) 
10.00 „Eljutni a határig” - Pódiumbeszélgetés filmrészletekkel és zenei betétekkel a Liszt Ferenc 
konferenciaközpontban (Liszt Ferenc Konferenciaközpont, Széchenyi tér) 
Előadók: Dr. Németh Miklós volt miniszterelnök, Dr. Oplatka András történész, újságíró, Prőhle Gergely 

országos felügyelő, Dr. Hannelore Reiner egyházfőtanácsos, Balog Zoltán képviselő, 
szemtanúk.  
11.30 Kiállításmegnyitó (Liszt Ferenc Konferenciaközpont, Széchenyi tér) 
15.00 Választható programok  

 (Ruszti ill. Soproni városnézés, hajózás a Fertő-tavon, stb.) 
20.00 Koncert a Lutheránia kórus és zenekar fellépésével a soproni evangélikus 
           templomban 
2009. július 05. (vasárnap) 
10.00 Ünnepi istentisztelet a Páneurópai piknik helyszínén (Sopronpuszta). Igét hirdet 
          dr. Johannes Friedrich bajor püspök. Az istentiszteletet a magyar, bajor és 
          osztrák TV közvetíti. 
Bővebb információ és jelentkezés a lelkészi hivatal telefonszámán. Természetesen 
lehetőség van nem az egész programon, hanem csak az egyes alkalmakon való 
részvételre is. 

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

Kedves Olvasóink! 

Szokásunkhoz híven májusi lapszámunkban a mellékelt csekken adakozásra hívjuk mindazokat, akiknek 
örömet okoz lapunk létezése, megjelenése és megérkezése. Különösen kiemelten kérjük ebben az 
esztendőben, hogy gondoljanak ránk, gyülekezetünkre, egyházi és az ausztriai magyarok között végzett 
szolgálatunkra. Gyülekezetünk az Önök adományaiból végzi tevékenységét. 
Köszönünk minden eddigi hozzájárulást, és bízunk a további támogatásukban! Életükre, szeretteik 
életére, munkájukra és terveikre Isten áldását kívánunk! Köszönettel:  

A gyülekezet presbitériuma 
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„A kereszténység a szeretet világa” – Sztehlo-év 2009 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2009-ben különösen 
nagy figyelemmel fordul Sztehlo Gábor (1909-1974) evangélikus 
lelkész élete és munkássága felé. A 100 esztendős születési 
jubileum mellett aktuálissá teszi az emlékezést Sztehlo Gábor 
életének üzenete: Az egyháznak és a keresztény embernek 
küldetése van a gyermekek, elesettek, gyengék, megalázottak, 
kifosztottak felé.  

A II. világháború végén a „Jó Pásztor” protestáns egyesület 
keretein belül Sztehlo 32 gyermekotthont hoz létre lakásokból, 
családi házakból és villákból, hogy üldözött zsidó gyermekeket 
mentsen meg. Munkáját teljes illegalitásban, titokban, veszélyek 
közepette végezte, a Nemzetközi Vöröskereszt anyagi 
támogatásával. A háborút követően sokakért senki sem tudott 
eljönni. Ekkor megalakítja a Pax gyermekotthont, ahol kb. 800 árva talál menedéket. Gaudiopolisban (az öröm városa) 
a gyermekeknek saját köztársaságuk volt, ez alapján élték az otthonban életük. Intézetét 1951-ben államosították. 
Radványi Géza „Valahol Európában” című filmjének alapötletét és gyermekszereplőit is a Gaudiopolis adta.  

Sztehlo Gábort 1971-ben Nobel békedíjra jelölik, 1972-ben gyermekmentő munkásságáért megkapta a Jad Vasem 
(Világ Igaza) kitűntetést. „Isten kezében” címmel jelentek meg visszaemlékezései, ebből idézzük fel személyét.     

 
A második világháború utolsó esztendejében szinte 

naponta kérdezték tőlem: hol van Isten? Miért engedi, 
hogy ez megtörténjék? Ha Isten szeretet, miért engedi át 
választott népét ilyen gyötrelmeknek? Igazságos-e Isten? 
Hol van Ő, aki az igazságot szereti? Miért tobzódik az 
önkény, és Isten miért tűri el? Hol van Isten? Nap mint 
nap elhangzott a kérdés. Később már nem is kérdeztek 
semmit. Az az esztendő megtanított mindnyájunkat arra, 
hogy a teremtmény ne ostromolja felesleges kérdésekkel 
Teremtőjét, hanem cselekedje azt, amit Ő kíván tőle.  

Sok minden történik egy év alatt. A mi személyes 
életünkben is, a nemzet, a nép sorsában is. Mégis, ez az 
egyetlen, ami fontos: hogy az Evangélium ismertté és 
életté váljon bennünk. Ezért írtam meg ennek az évnek a 
történetét, úgy, ahogy átéltem, a magam tapasztalataival, 
az élmények leszűrt eredményeivel. 1944 márciusától 
1945 márciusáig tart a krónika, feljegyzéseim első két 
része. Háromszázhatvanöt nap, mely sok év 
nyomorúságát és gyötrelmét sűríti magába. Mint ahogy a 
katonáknál, ha nyugdíjba mennek, duplán számítanak a 
háborús évek. Az én számomra olyan volt ez az év, mint 
valami álom. Álom, amit sírva és nevetve, éhezve és 
jóllakottan, küszködve és boldogan, bizakodva és 
reményvesztetten, fázva és melegedve; már mindegy, 
hogy miképpen, de mégis álmodva éltem át. Szinte 
öntudatlanul cselekedve azt, amit kellett, a mindennapok 
feladatait, melyek a tegnapból folytak át a mába és a 
mából a holnapba, anélkül, hogy a holnapután pontos 
körvonalait láttam volna. Álom volt, és mégis eleven, 
húsba vágó valóság. Rossz álomnak is nevezhetem: rossz 
álom, hogy annyi emberi nyomorúság és aljasság létezhet 
a földön; de csodálatos álom, hogy Isten nyilvánvaló 
szeretete akkor sem hagyott el bennünket. Az emberi bűn 

mérhetetlensége és Isten szeretetének végtelensége 
mutatkozott meg számomra ebben az álomban, és így 
kaptam választ a magam és mások kínzó kérdéseire. 

1944. március 19-én megláttam a német járőröket a 
forgalmas Budapest főútvonalain. Odáig ellenzéki lapot 
sem olvastam, illegálist még kevésbé, sőt egyátalán 
nemigen olvastam napisajtót, nem érdekelt. Velem 
egykorú fiatal lelkésztársaim, akikkel együtt dolgoztam, 
éppen úgy fogadták Budapest megszállásának hírét, mint 
én, azzal az egyetlen kérdéssel: vajon tudjuk-e munkánkat 
folytatni? Szűklátókörűen mindent ebből az egyetlen 
szempontból bíráltunk el. Szent együgyűség! Sajnos több 
annál: vétkes tájékozatlanság. Vagy önző, befelé fordult, 
a maga üdvösségét kereső élet. 

A deportálások kezdetekor már mindegyik 
felekezetben sok lelkész tudta és látta a feladatát; de a 
megszállás első napjaiban még alig ébredeztünk. Ma már 
nem csodálkozom ezen, hiszen nem voltunk mi arra 
nevelve, hogy a világért, s benne az elesett emberért 
küzdjünk. Annál inkább küzdöttünk az egyház jogaiért és 
pozíciójáért. Amit a római katolikus egyház elért, az 
nekünk is kellett. Az egyenlő elbánás, az egyenjogúság: 
szép elvek! Ezek kötötték le figyelmünket, terelték el 
gondolatainkat a másféle harcoktól. Amit a nagy 
egyházak cselekedtek, azt nekünk, ha kisebb keretek 
között is, de követni kellett. Még boldogabbak voltunk, ha 
valami újabb és jobb ötlettel léphettünk a nyilvánosság 
elé, olyannal, ami nekik még nem jutott eszükbe. Teli 
voltunk büszkeséggel, a keresztyén alázat mögé rejtett 
gőggel, ha sikerült borsot törni az orruk alá. Pozícióharc: 
micsoda siralmas távlat! Furcsa világ volt az egyházé, 
Lélek nélküli, csupán emberi vezetésű. 
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Van itt még egy dolog. Egy társaság, közös 
protestáns egyesület. „Jó Pásztor” – ez a neve, nem 
hallottál róla? – meg sem várta a válaszom, már folytatta 
is. – Evangélikus részről nekem kellene felügyelnem rá, 
de a sok dolgom mellett nem megy. Ott lenne tennivalód! 
Muraközy Gyula az elnöke, ő fordult hozzám, hogy 
valamit tenni kellene a keresztyén vallású, zsidó 
származású gyermekekért. Sokan vannak, se otthonuk, se 
gondozójuk. Össze kellene őket gyűjteni, és valamilyen 
menedéket teremteni számukra. Kinevezlek a Jó 
Pásztorhoz, egyházunk képviseletét lásd ott el, és mentsd 
meg a gyermekeket. Tanácsot nem tudok adni, eredj oda, 
nézz körül. 

Tíz ággyal távolabb lehunyt szemű lány. Az apáca 
szerint ő is evangélikus. Megérintem a kezét, de nem 
mozdul, nincs még magánál. Nehezen lélegzik, csuklói 
bekötve. Fürdőjében felvágta ereit. – Zsidó leány, 
menekülni akart a transzport elől – mondja csendesen a 
nővér. A főorvos mindent megtesz érte, amit csak lehet. 
Itt hallottam először a transzportokról. 

Felkerestem egy tábornokot, aki sógorom 
unokabátyja volt. Megkérdeztem, tudna-e segíteni, mert 
zsidó gyermekek mentése végett egy házra lenne 
szükségem. Barátságosan fogadott, de segíteni nem 
tudott, ellenben óva intett attól, hogy ezzel az üggyel 
foglalkozzam. Úgy éreztem magam, mint valami 
fogdában. Mindenütt bezáródnak az ajtók... Vagy mint az 
őrült a párnázott szobában, verheti magát a földhöz, 
semmi sem hallatszik ki. Ez a tehetetlen vergődés most 
az én sorsom is. 

Egyházunk augusztusban az összes diakonissza-
házakban, fiú- és leány internátusokban fellelhető, 
nélkülözhető helyeket betöltötte zsidó gyermekekkel; a 
lelkészi hivatalokban, gyülekezeti helyiségekben is 
sokan menedékre találtak. A Deák téri templom 
szószékében is rejtőzött egy család az ostrom alatt. 
Kivétel nélkül, minden felekezet egyháza segítőkész 
volt. A lelkészi hivatalok anyakönyvi kivonatok 
kiállításával igyekeztek segíteni; a zárdák és 
kolostorok sokaknak adtak menedéket, főként a 
piaristák, bencések, a „szegény iskolanővérek” rendje 
nyitotta meg iskolájuk internátusait a menekülők előtt; 
Pannonhalma az elrejtőzők valóságos erődjévé 
változott. Mennyivel könnyebb lett volna minden, ha 
tudunk egymásról!  

Igen boldoggá tett, hogy újabb 70 gyermeket 
menedékhez sikerült juttatnunk, de nőttek a gondok is: 
honnan vegyünk pénzt, ágyneműt, élelmet? 
Tanácstalan voltam, kitől kérjek, honnan kolduljak? 
(…) Mielőtt az ostromgyűrű bezárult, Gyürk – 
fejadagra elosztva – kiszámította, miből mennyi kell 
hat hétre, és kiadta a teljes élelmiszerkészletet, a hús és 
főzelék konzervektől fűszerig, mindent. Nem is lett 

volna fennakadás sehol, ha némely raktárak nem esnek 
a bombák áldozatául, vagy ha a kibombázottaknak 
szállítóeszköz hiányában nem kell otthagyniok 
élelmiszereiket. 

A gyermekek többnyire nem tudták egymásról, ki 
honnét való. Annyi zűrzavar, hányódás után egyelőre 
csak az volt a fontos, hogy meleg szobában legyenek, 
élelmet kapjanak, játszhassanak a pajtásaikkal. 
Emlékeket nem bolygattak, nem is igen meséltek előző 
életükről. A nagyobbak már jól tudták, hogy a múltról, 
szülőkről, rokonokról, s azokról, akik eddig 
befogadták őket, jobb hallgatni. Így - ha zárkózottan is 
– de békességben élhettek együtt a biztosnak látszó 
falak között. Isten pedig megengedte, hogy az a sok 
kis emberke a szeretet melegét érezhesse a harcokkal 
teli téli hidegben.    

1942-ben arról álmodoztam, hogy egyházam 
vezetősége megbíz az árvaház igazgatásával. Papi 
munkám csúcspontjának tekintettem volna a 
gyermekek nevelését. Felsőségem azonban nem tartott 
alkalmasnak erre. Nem bízta rám a patinás történeti 
múlttal rendelkező intézmény vezetését. 1943-ban 
alkalom adódott arra, hogy az egyház hadiárvákat 
nevelhessen, épület is adódott hozzá. Ezt sem bízták 
rám. 1944-ben mégis megbízást kaptam 
gyermekmentésre, tovább álmodoztam, és csodával 
határos módon sikerült egész otthonhálózatot 
szerveznem, mely több mint 1500 gyermeknek és kb. 
500 felnőttnek nyújtott menedéket. Egy évvel később 
pedig 200 gyermekről kellett gondoskodnom és 
létrejött 7 villában a Pax gyermekotthon. Álmaim 
megvalósultak, és életem tartalmat nyert. Ha pedig az 
ember életének van tartalma, ha tudja, miért él, akkor 
biztonságot és nyugalmat érez, ez pedig a legtöbb, 
amit e nyugtalan és pillanatnyi élvezetekben elégő 
világban kívánhatunk. (folytatás a 8. oldalon) 
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Weöres Sándor és a zene 
– Emlékezzünk a 20 éve meghalt költőre – 

 
Még kiscsoportos óvodások sem voltunk, azt sem 
tudtuk, mi az a költészet, de már fújtuk: Fut, robog a 
kicsi kocsi, / rajta ül a Haragosi, / din don diridongó... 
   Jó ízű volt a vers a szánkban, az értelmével alig-alig 
törődtünk, de magával ragadott bennünket a lendület, a 
ritmus, ma „bölcs felnőttként“ úgy mondanánk: a vers 
zeneisége. 
   Milyen is volt Weöres? Kölcsönözzük barátjának, 
Takács Jenő (1902-2005) zeneszerzőnek szavait: „Igen 
kedves, mondhatni gyöngéd egyéniség volt, mindenki 
nagyon szerette. Az is jellemző, hogy Sanyikának 
hívták – ugyanis viselkedésében mindig maradt valami 
gyermekiesség.  Ugyanaz a zsenialitás sugárzott belőle, 
mint Bartókból. Persze nem volt olyan racionális, 
hanem inkább spontán.” 
  Alkatát, költői magatartását is igen jól jellemezte 
Takács: „Nem akart nagyobb költő lenni senkinél. 
Mindig arra törekedett, hogy a benne rejlő, vele 
született vagy később összegyűlt anyagot mennél 
hiánytalanabbul kivetítse. Nem érdekelte, hogy verseit 
értik-e, olvassák-e. Hogy érnek-e valamit vagy sem. 
Elutasította a pillanatnyi tetszés olcsó örömét. Nem a 
vágyairól, érzéseiről írt. Szuggesztivitásra törekedett, 
az idegek borzolására. Versei intellektuális igényeket 
fakasztanak, belőlük a szeretet süt, mely irányában nem 
maradhat közömbös az ember.”  
   Weöres Sándor saját műveiről, a minőségi munkáról 
és a látszólagos nagyságról így vall: 
   „Nékem kedvesebb: a nagyság álmából kibújni, 
valamennyi dicsőség fogadja ásításomat. Természetes 
emberi méret vonz engem, nem a nagy ragyogás, a 
szörnyű talapzat. Létrehozni a velem született s a 
szerzett képességtől telhető legjobbat, ha cipőt 
szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok: ennyit kívánok 
önmagamtól. Munkámat használni lehessen, ne 
szájtátva csodálni.“ 
   Költészetének egyik igen fontos eleme a zene. Még 
tizenöt éves sem volt, amikor Kodály Zoltán 
megzenésítette az Öregek című versét – s a köztudatba 
ekkor érett költőként robbant be. Majd Kodály nyelvi 
ritmusmintákat is kért tőle a Bicinia Hungarica c. 
munkájához. Ennek kapcsán a magát botfülűnek 
nevező költő így írt Kodálynak: „Nincs senki zeneértő 
segítségem; zeneértés nélkül, ügyetlenül csetlek-botlok 
a hangjegyek között, de azért egyre jobban 
eligazodom.” Később a zenei segítség meglétéről adott 
számot: „Most, hogy Veress Sanyi druszám kitartóan 
támogat a munkámban, talán sikerült nagyjából 
eltalálnom a dalok ütemét és hangulatát.” – Aki 
egyszer énekelt Weöres-szöveggel párosított Kodály-

dallamot, az tudhatja, hogy milyen költőiséggel és 
zeneiséggel sikerült a feladatot teljesítenie. 
   Vikár László mesélte, hogy mikor az Ural túlsó 
feléről hazajött, csuvas, cseremisz, mari gyűjtését 
megmutatta Kodálynak. Kodály javasolta, hogy 
illesszen a dallamokhoz magyar szöveget. Tanácsolta, 
hogy kérje meg a fordításra Weöres Sándort. Vikár el is 
ment Weöreshöz, s nekiláttak a munkának. Weöres az 
ágyon hasalt, kérte Vikárt, hogy dúdolja el a dalt, s 
mondja el, hogy nagyjából miről szól. Majd ad notam 
rögtönözve diktálta a fordítást, mely prozódiailag (azaz 
ritmusában és hangsúlyvilágában) tökéletesen 
illeszkedett a dallamhoz. Egy este folyamán elkészült 
vagy kétszáz… - Vikár felesége, Forrai Katalin – akit 
Kodály az óvoda professzorának nevezett – Kodály 
333 olvasógyakorlatához kért szöveget. Több mint 
száznyolcvan készült el. A versek szerkezetében és 
ritmikájában több mű- és népköltészeti mintát 
fedezhetünk föl. – A dallamra íródott versek közül meg 
kell említenünk Kodály Zoltán 70. születésnapjára írt 
Köszöntő gyermekhangra című költeményét, melynek 
ritmusa a Psalmus Hungaricus témája, a 16. századi 
Kecskeméti Vég Mihály magyar zsoltára, a volta-
ritmusra szabott, keserűségben vigasztalást kereső 
verse. Bárdos Lajos ezt a verset többféle kórusra 
„hangszerelte“, Bérc a rónán, Csodát mesélek, illetve 
Kodály köszöntése címmel. 
   A Weöres-versek egyre inkább azonosulnak a zenei 
elemekkel. A már meglévő költeményekből 
megszületnek a szimfóniák. Weöres egyet értett 
Kodállyal abban, hogy a jambus idegen a magyar 
hangsúlyrendtől. Szimultán verselésében a hangsúlyos 
és időmértékes verselést Pindarosz mintájára igen 
szabadon ötvözte. 

 
Weöres Sándor és Takács Jenő (1944)
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   „Verseim már alig hasonlítanak mindahhoz, amit 
költészetnek neveznek. A forma mellé megjelent nálam 
a tartalom, de minden eddigitől eltérő módon. Ennek a 
tartalomnak nincs logikai láncolata, a gondolatok, mint 
zeneműben a fő- és melléktémák, keringenek anélkül, 
hogy konkréttá válnának, az intuíció fokán maradva. 
Ezeket a páraszerű gondolatokat egy-egy versen belül 
többféle ritmus hengergeti, idézi meg, hol innen, hol 
onnan csillogtatva meg őket.” 
   A versek népszerűsítéséért sokat tett többek közt a 
Kaláka Együttes. A változatos ritmus, a költői képek, a 
nyelvi lelemények bősége méltán ihlette meg az elmúlt 
évtizedek minden rendű és rangú, a legkülönbözőbb 
műfajokban és stílusokban alkotó zeneszerzőit. 
Remekművek, valamint átlagos és gyenge színvonalú 
darabok születtek, melyek zene és költészet együvé 
tartozását bizonyítják, nélkülük szegényebb lenne a 
magyar kultúra.  
   A remekművek sora igen nagy, teljes lajstromot 
készíteni belőlük csaknem reménytelen. Weöres-vers 
megzenésítése Kodály: Norvég leányok; Farkas Ferenc 
Rózsamadrigál, a Haláltánc (Danse macabre); Bárdos 
Lajos: Elmúlt a tél és a Ne félj!; Sugár Rezső: Öt 
egyneműkarából a Marasztalás és a Szüret után; 
Mohay Miklós: Három gyermek miniatűr; Orbán 
György: Titkok nyitja c. kórusműve; kamarazene-
kíséretes dal Farkas: Gyümölcskosár ciklusa, Kocsár 
Miklós Rongyszőnyege, Szokolay Sándor Balkánosa, 
kantáta Decsényi János Weöres Sándor Tizenkettedik 
szimfóniája és Szokolay Vízimesék c. műve. 
Oratóriumot írt Takács Jenő: Ének a Teremtésről és 
Szokolay Istár pokoljárása, operát Bozay Attila: 
Szkíták, és Patachich Iván Theomachia, meseoperát 
Szokolay Sándor Csalóka Péter címmel. A Holdbeli 
csónakos megihlette Takács Jenőt, Szokolay Sándort és 
Ránki Györgyöt is. 
   A hatalmas életművet – mely hol játékos, hol 
démoni, hol mítikus, hol kozmikus – nemzedékek 
csodálják, szavalják s éneklik. 

Radics Éva 

 
Weöres Sándor 1975-ben a bécsi Pálffy-palotában 

ÖREGEK 
Kodály Zoltán mesternek 
 
Oly árvák ők mind, az öregek. 

Az ablakból néha elnézem őket, 
hogy vacogó szélben, gallyal hátukon 
mint cipekednek hazafelé -- 
vagy tikkadt nyárban, a ház előtt 
hogy üldögélnek a napsugárban -- 
vagy téli estén, kályha mellett 
hogyan alusznak jóízűen -- 
nyújtott tenyérrel a templom előtt 
úgy állnak búsan, csüggeteg, 
mint hervadt őszi levelek 
a sárga porban. 
És ha az utcán bottal bandukolnak, 
idegenül néz a napsugár is 
és oly furcsán mondja minden ember: 
"Jó napot, bácsi!" 

A nyári Nap, 
a téli hó, 
őszi levél, 
tavaszi friss virág 
mind azt dalolja fülükbe: 
"Élet-katlanban régi étek, 
élet-szekéren régi szalma, 
élet-gyertyán lefolyt viasz: 
téged megettek, 
téged leszórtak, 
te már elégtél: 
mehetsz aludni..." 

Olyanok ők, 
mint ki utazni készül 
és már csomagol. 

És néha, hogyha agg kezük 
játszik egy szőke gyerekfejen, 
tán fáj, ha érzik, 
hogy e két kézre, 
dolgos kezükre, 
áldó kezükre 
senkinek sincsen szüksége többé. 

És rabok ők már, 
egykedvű, álmos, leláncolt rabok: 
hetven nehéz év a békó karjukon, 
hetven év bűne, baja, bánata -- 
hetven nehéz évtől leláncolva várják 
egy jóságos kéz, 
rettenetes kéz, 
ellentmondást nem tűrő kéz 
parancsszavát: 

"No gyere, tedd le." 
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Találkozás, közösség, hitvallás, helytállás EPMSZ 
 

Ragyogó napsütésben autózhattak mindazok a 
Höllental kanyargós-szűk útjain Nasswaldig, akik részt 
vettek gyülekezeti kirándulásunkon 2009. április 26.-
án.  Huszonhatan gyűltünk össze Bécsből, Grazból és 
St. Pöltenből. Fényképes beszámolóval idézzük fel az 
alkalom eseményeit és hangulatát. 

 
Érkezésünkkor helyi és környékbeli fúvósokból álló 
zenekar épp a „májusköszöntő” zenés felvonulását 
tartotta. Május érkeztével betérnek a település minden 
házába, zenéjükkel jó hangulatot és társaságot hozva. 
Itt épp a templom sarkánál állnak, és talán hallgatják 
áhítatunk énekeit. Nekünk is játszottak, és nagyon 
figyelmesek voltak, mert az áhítat ideje alatt nem 
zenéltek. 

 
Az áhítatot követően a Hubmer-emlékházba mentünk. 
Itt Renate Hutenberger élvezetes tájékoztatását 
hallgathattuk a fakitermelő munkások életéről, Georg 
Hubmer személyéről és a falu alapításában betöltött 
szerepéről, Nasswald mai életéről. Ezt követően 
megtekintettük a téli és nyári kunyhót, majd a vízi 
faszállítás modelljét. 

 
Csoportunk fiataljai hamar megtalálták egymással a 
hangot, és már a következő találkozási lehetőségeket 
tervezgették. 

  

 
Útra készen! Az 1600 m-es csúcsot nem másztuk meg, 
mert még a tetején hó volt, de a Kaiserstieg is szemet 
gyönyörködtető és erőnlétet igénykő út volt.  
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(folytatás a 4. oldalról) 

Hányszor tapasztaltam jóindulatot, áldozatkészséget, 
hányszor mutatkozott meg éppen az emberek jobbik 
énje! Pedig a háború eldurvítja a lelket, és felszínre 
hozza az önzést, a gonosz indulatokat. Gyakran. És 
mégis: mennyi esetben érvényes, hogy a szenvedés, a 
szorongatottság olykor éppen a jót hozza ki az 
emberből. A veszély, a nyomorúság, a gyötrődés 
hányszor hozott egymás közelébe bennünket, kovácsolt 
össze, kialakítva a felelősségérzetet, a türelmet, az 
áldozatkészséget. Nem, valóban nem látok senkit 
rózsaszín ködben. Nem találtam meg az „igaz embert”. 
Esendő emberekkel találkoztam, akiket Isten a 
legnagyobb veszedelemben is formált, alakított teremtő 
terve szerint. 

 

Sok mindent megtanultam magam is. Hiszem és 
remélem. Elsősorban azt, hogy a kereszténység nem a 
dogmák, hanem a szeretet világa. Legalábbis annak 
kell lennie. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy nincs 
szükség hittételekre. Korántsem. Hiszen csak ezekben a 
keretekben látod világosan a magad életét, 
hovatartozásodat, feladataidat. De jaj neked, ha csupán 
ebben a körülbástyázott világban létezel. Ha ezen kívül 
nem látsz távlatokat. 

Isten mint egyént hívott el, váltott meg a bűntől, a 
haláltól, a sátán hatalmából. Jézus nem tömeggel 
foglalkozott, hanem mindig az egyénnel. Nem a tömeg 
helyeslése vagy átka volt a fontos számára, hanem 
mindig az, hogy az egyén követi-e; fájdalmat pedig az 
okozott neki, ha az egyén megtagadja. Én, az egyén 
vagyok fontos az ő számára. Nem azért, hogy én, az 
egyén csak építsem a magam életét, hanem azért, hogy 
én, az egyén, akit ő szabadított meg, teremtett újjá, az 
egész testnek legyek tagja, íze, kicsiny idege, és 
bekapcsolódjak a magam feladataival a közösség életet 
adó munkájába. A kereszténység nem a dogmák, 
hanem a szeretet világa. Az élő, eleven, cselekvő 
szereteté.  

Sztehlo Gábor 
 

Lange Nacht der Kirchen 
2009. június 05.-én (pénteken este) kerül ismét megrendezésre az ausztriai keresztény egyházak szervezésében a 

„Templomok hosszú éjszakája” rendezvénysorozat, amikor gyülekezetek és egyházi intézmények bemutatkoznak, 
programjaikkal és lehetőségeikkel kiállnak a nyilvánosság elé. A www.langenachtderkirchen.at linket megtekintve 
városok, időpontok és különféle programok között lehet keresgélni. Mindenki találhat érdeklődési körének, 
korosztályának megfelelő programot, de egy-egy számunkra idegennek tűnő alkalom is adhat új impulzusokat, 
kérdéseket és irányokat, érdekes találkozásokat. 

Jótékonysági koncert 
A Bécs-Floridsdorfi Evangélikus Gyülekezet jótékonysági koncertre hív bennünket a My Peace Music Institute 

(Kalimpong/Nyugat-Bengália/India) gyermekei javára. A koncerten a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola tanulói lépnek fel. A fiatalokból álló 
Népzene-Együttes erdélyi zenét, dél-alföldi tekerőmuzsikát, citeraszót, cimbalom muzsikát és szatmári verbunkot 
játszik népi hangszerein. Az érdeklődőket szíves vendéglátás fogadja a templomnál bográcsgulyással és tepertős 
pogácsával. Időpont: 2009. május 24. (vasárnap) 18.00 óra. Helyszín: Evangélikus Templom, Wien-Floridsdorf, 1210, 
Weisselgasse 1. (Megközelíthető az U6 végállomásától kb. 5 perces sétával.) 



   

  

 


