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A következ� lépés elé

El�ttem a következ� lépés. Bozótos ingoványon
járok, mocsár és �serd� is egyszerre, nincs
megmásíthatatlan cél, nincs kitaposott útirány.
Kiszámíthatatlan és bizonytalan az út, képlékeny és
ismeretlen a jöv�. Merre tovább? Hová megyek? Hol
vagyok? Hogyan jutottam idáig?

El�ttem a következ� lépés. A megtett út
mögöttem áll. Biztos és nem változik, állandósága már
nem tartogat izgalmat, ad egyfajta nyugalmat. Jó néha
visszanézni és emlékezni. Elém
kerülnek a gyermekkor világra
csodálkozásai, a serdül�kor álmai
és világmegváltó gondolatai, aztán
a további célok és vágyak, örömök
és szenvedések, indulások és
elbukások, kezdetek és végek,
akarások és kényszerek,
boldogságok és csalódások, er�k
és er�tlenségek, amelyek eddig
vezettek. A ráncok a nagy
szenvedések, embert próbáló
helyzetek, megküzdött döntések és
gondolatok, a mosolyok a meleg-
boldog pillanatok. Ráncok és
mosolyok hozzám tartoznak, az
enyéim, jól megférnek már így
egymás mellett. Nem felejthet�ek,
hisz meghatároznak engem, �k
vagyok én, velük együtt és rajtuk
keresztül jutottam el idáig. A
következ� lépésemben s�rítve
benne lesznek mindnyájan. Emlékek nélkül, gyökerek
nélkül elvesztem önmagam, nincs jelen, ürességb�l
indulna és ürességbe érkezne a következ� lépés.

El�ttem a következ� lépés. Megtétele bels�
figyelmet, er�s akaratot, bátor indulást és el�retekint�
látást igényel. A múltnak er�s a hatalma, terhe van, és
rabságban tartja az indulni képtelent. Kiúttalan
helyzetek, amelyeken nincs er�m változtatni, érzések,
amelyek megnyomorítanak, gondolatok, amelyek évek
óta tisztázatlanul bennem vannak, már megoldott
feladatok, amelyek ürességet adnak, elmúlt érzések és
élethelyzetek, amelyek mesterséges fenntartására
irányuló törekvésem igényli minden energiám, bennem
él� hamis el�ítéletek, amelyek elzárnak az újtól. A
magammal vitt múltbeli terhek és sérelmek sz�kké és

szorossá teszik a jöv� felé vezet� ösvényt. A következ�
lépés megtételéhez szükségem van a felejtésre is.
Vannak nem felejthet�, maradandó hegek, amelyek új
irányba helyezik a jöv�t. A feltépett sebek azonban
jobban fájnak és nehezebb velük indulni, mint a
bekötözöttekkel. A múlt legy�zése nélkül nincs jöv�.

El�ttem a következ� lépés. Elfog az
aggodalom, az er�tlenség, a kishit�ség. Van-e er�m az
újra akkor, amikor a múlt felemésztette azt? Értelme

van-e az indulásnak? Merre
kellene indulni? Meg tudom-e
különböztetni az elfelejtend�t a
meg�rzend�t�l? Nem azt
felejtettem-e el, amire
emlékeznem kellene, és a
terheket meg cipelem tovább?

El�ttem a következ�
lépés. Megtételéhez tudnom kell:
Van jöv�! Van út! Van küldetés!
Vannak úti örömök! Ismert és
számon tartott voltam a múltban
is és vagyok minden helyzetben.
Valahonnan jöttem és valahová
tartok. Életem Isten kezében – túl
és felül múlton és jöv�n – az
örökkévalóság felé tart és nem
hull a semmibe. Kezdete és vége
még rejtetten, ám biztonságban
van. A közbüls� út lépései –
örömeivel és nehézségeivel

együtt – rám szabottak, nekem készítettek. A következ�
lépés felel�ssége és ajándéka az enyém. Nekem kell
megtennem. Er�t és biztonságot az ad, hogy Valaki
el�ttem jár és készíti az utat, mellettem jár, és gondja
van arra, hogy a hit, a remény és a szeretet állandó
útitársaim legyenek.

El�ttem a következ� lépés… Az Úr emlékeztet
a múltbeli csodálatos szabadításra, majd így szól:

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon
t�n�djetek! Mert én újat cselekszem, most kezd
kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a
pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. (Ézs 43,18-
19)

Solymár Mónika
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK

Istentiszteletek – Bécs 7. Lindengasse 44/a.
2006. március 05. 11.00 óra Istentisztelet
2006. április 02. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással
2006. május 07. 11.00 óra Istentisztelet
2006. június 04. 11.00 óra Pünkösdi istentisztelet úrvacsoraosztással

Istentiszteleti alkalmaink kezdési id�pontja 2006. márciusától változik!!!
A délután 16.00 órás id�pont helyett délel�ttönként 11.00 órakor kezd�dnek istentiszteleteink a Lindengassei
kápolnában 2006. márciusától. Kérjük, figyeljenek az új id�pontra, és adják tudtul másoknak is!

Bibliaórák – Bécs 6. Capistrangasse 2/15
2006. február 14. (kedd) 17.30-18.30 óra Téma: Egyház, gyülekezeti közösség
2006. március 14. (kedd) 17.30-18.30 óra Téma: Keresztény felekezetek
2006. május 16. (kedd) 17.30-18.30 óra Téma: Szenvedés, halál

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhet�): � +43/650 58 777 12

Másokért együtt

Tapasztalni fogja a kedves Olvasó, hogy
újságunk formájában és megjelenési id�pontjaiban
változások állnak be. Évente hatszor, általában hat
oldalon szeretnénk megjelentetni az újságot, február,
április, június, szeptember, november és december
közepén számíthatnak a postaládában a Másokért
együtt-re. Ez azt is jelenti, hogy programjaink,
istentiszteleteink id�pontjai összefogottabban
jelennek meg, és az újság nincs közvetlenül a hó
eleji istentiszteletek vagy programok
meghirdetéséhez kötve. Témáinkban nincsenek
jelent�s változások: a lelki útravaló és a gyülekezeti
hírek mellett továbbra is felvállaljuk a magyar
kultúra bemutatását, terjesztését, az Ausztriában él�
magyarok praktikus kérdéseinek körüljárását.
Tervezzük itt él� honfitársaink életútjának,
mindennapi életének bemutatását.

Új szerkeszt�nk van, Schubert Géza
személyében. Köszönjük Kászoni Zoltán eddigi
szerkeszt� színvonalas, lelkes és áldozatkész
munkáját, aki megnövekedett munkahelyi feladatai
miatt nem tudta tovább vállalni lapunk
szerkesztését.

Újságcsomagolás! Akik eddig is részt vettek
benne, azok tapasztalták a közösen végzett jókedv�
munka örömét. Most el�re meghirdetjük csütörtöki
újságcsomagolásunk két id�pontját, hogy aki
szívesen segít, de nem érjük el aznap telefonon, az is
bekapcsolódhasson munkánkba. 2006. április 6.-án
és 2006. június 8.-án 17.00 órától várunk minden
tettre kész és lelkes újságcsomagolót a
Capistrangassei lelkészi hivatalba.

Ökumenikus istentisztelet ünnepeltek Bécsben a római katolikus,
református és evangélikus keresztények 2006. január 22-én a
Dorotheergassei református templomban. A görög „oikoumene”
szó az egész lakott világot jelenti. Ebb�l a szóból származik az
ökumenikus elnevezés, amely a keresztény felekezetek közötti
megbékélésre és egymással való közösségvállalásra irányul.
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BÖJTI ISTENTISZTELET
2006. április 02.-án úrvacsorai istentiszteletünkön vendégeink lesznek a budapesti
Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus hallgatói és az egyetem rektora, Dr. Szabó
Lajos evangélikus lelkész.
A 11.00 órakor kezd�d� istentiszteleten Dr. Szabó Lajos fog prédikálni, a teológus
hallgatók végzik a liturgiai szolgálatot.

Ezt követ�en bemutatásra kerül a soproni
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és
Kollégium, ahol a jelen lév� teológus hallgatók
gimnáziumi tanulmányaikat végezték, majd ebédre
és beszélgetésre hívunk mindenkit a lindengassei
templom alagsori helyiségeibe.

Alkalmunkra olyan gyermekeket és szüleiket is
szeretettel várunk, akik gondolkodnak azon, hogy
ebbe a magyarországi, német nyelven is tanító és
német érettségit is adó egyházi gimnáziumban
végeznék középiskolai tanulmányaikat. A soproni Líceum

A HOMO MUSICUS KÖSZÖNTÉSE
Szokolay Sándor 75 éves

Egy ízig-vérig HOMO MUSICUSnak
gratulálunk. Szokolay Sándor Kossuth- és Magyar
Örökség díjas, valamint életm�véért Corvin lánccal
kitüntetett zeneszerz�, a Vérnász, a Hamlet, az Ecce
homo, a Szávitri, a Bölcs Náthán, a Margit, a hazának
szentelt áldozat opera szerz�je, különféle
szólóhangszerekre írt versenym�vek alkotója, több mint
húsz kantáta, három szimfónia,
számtalan dal és kórusm� írója március
30-án lesz 75 éves.

Gyakran mondja, hogy
tulajdonképpen három helyen született:
Kunágotán testben, Orosházán lélekben,
a békés-tarhosi élményiskolában meg
zenében. 1950-ben kezdte meg
tanulmányait a Zeneakadémián. A
bolsevik rémuralom évei életének
legérzékenyebb korára estek. Utolsó
éves volt az 56-os forradalom
kitörésekor, mely meghatározó élménye
volt életének. Zenetanár, majd a Magyar
Rádió zenei szerkeszt�je lett, kés�bb
független m�vészként próbált megélni.
1966-tól 1994-ig a Liszt Ferenc
Zenem�vészeti Egyetem zeneszerzés,

ellenponttan és prozódiatanára volt /1982-t�l egyetemi
tanárként/.

Egész tevékenysége révén Pesthez köt�dött, ahol
1991-ben méltatlan, politikai indíttatású támadás érte,
melyet két infarktusa követett. Sopronba költözött, hogy
távol tartsa magát az idegen szív�, ízlés� és kultúrájú
szellemi környezetszennyez�dés leveg�jét�l, és

nyugodtan komponáljon. Hála Istennek,
mellette van felesége, Maya, aki több
ízben mentette meg életét, és
kérlelhetetlen szigorral �rködik
egészségén.

Aki hallotta már m�veit, vagy
még inkább: tevékeny részese lehetett
megszólaltatásuknak, megtapasztalhatta
az alkotásokban rejl� vulkánkitöréssel
rokon szenvedélyességet, s a
mennyország ajtaját nyitogató üdeséget,
tisztaságot. Szokolay Sándor az összes
zenei irányzatot jól ismeri, minden küls�
hatást befogad, de sohasem szeg�dik
egyetlen stílus szolgálatába sem. M�veit
át-átszövik a népzene jellegzetességei
(pentatónia, modalitás, ritmus), az

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
egyházi népénekek, középkori gregorián himnuszok, a
reneszánsz szófestészet, a barokk variációs és imitációs
technika, s�t a tizenkétfokúság és énekbeszéd is, mindez
stiláris törés nélkül, tökéletes egységet alkotva.
Harmóniavilágában újra és újra megjelennek a
jellegzetes mixtúrák - énekes zenéjében a végs�kig
tiszteletben tartja a nyelv bels� életét, lüktetését,
hangsúly- és ritmusvilágát. Nemcsak a magyar nyelvre
van tekintettel, elmondható ez latin, vagy német szöveg�
m�veir�l is. Hitet, er�t, égi üzenetet közvetít�
összetéveszthetetlen nyelvezete egyetemessé és örök
érvény�vé teszi m�vészetét, mely jóllehet magába
olvasztja Európa mindig megújuló szellemi áramlatait –
„mégis gy�ztes, mégis új és magyar”. Legf�bb forrása a
magyar népdal, valamint Bartók és Kodály m�vészete,
anélkül, hogy epigon lenne. Vallja, hogy a nagy el�dök
m�vészetével nem merült ki magyarságunk
kifejezhet�sége: „Nem a gyökértelenség, hanem
azonosságtudatunk ad igaz term�talajt tehetségeinknek".
Alkotásaiból �si gyöker� korszer�ség, színpompás
képzettársítás-világ, m�veltségb�l fakadó széles palettájú
ötlettár, hamis felhangoktól mentes magyarság, mélyen
megélt hit sugárzik.

�szinte, egyenes, nyíltszív� egyéniség. Erejének,
rendkívüli munkabírásának forrása a hazaszeretet, a
közösségi gondolkodás. Vezérl� eszméje a magyar nép, s
az egész emberiség segít�kész, keresztény lelkület�
szolgálata.

Evangélikus hitét a marxista-leninista
önkényuralom sötét éveiben is megvallotta. Bibliaolvasó
ifjúként lelkész, hittérít� szeretett volna lenni. „Nem is
nagyon lettem más, csak kicsit profánabbul teszem a
dolgomat…” – mondja mosolyogva. Az 1970-es években
a budapesti Deák-téri evangélikus templom karnagya,
Weltler Jen� kérte föl el�ször, hogy egyházi m�vet írjon.
Neki köszönhet� a Locarnoi motetta, Confessio
Augustana, Luther kantáta stb., melynek komponálása és
el�adása ebben az id�ben az ellenzéki szellemiség
kifejezésének is lehet�sége volt. Szokolay �szinte szívvel
vallja az ökumenét. Ahogy a katolikus Kodály genfi
zsoltárokat - � evangélikusként Ave Mariák egész sorát
írta.

Hetvenötödik születésnapjára azt kívánjuk, hogy
még sok szép m�vel gazdagítsa nemzetünk értékeit s
öregbítse általuk a magyarok jó hírét a világban! Isten
áldását kérjük életére és munkásságára!

Radics Éva

Könyvismertetés: Szokolay

Nemrég jelent meg Radics Évának, a Gráci
Zenem�vészeti Egyetem tanárának Szokolay c. könyve
(Kairosz Kiadó, Budapest; 354 oldal).

A könyv els�
részében a szerz� - aki
tanítványa volt Szokolay
Sándornak a Budapesti
Zenem�vészeti F�iskolán
- bemutatja a zeneszerz�t
és eddigi életm�vét. Az
életrajzi vonatkozású
dolgok után az alkotói
pályáról, a komponálásról,
a szövegválasztás és a
magyar történelmi múlt
kapcsolatáról, majd
Szokolay egy-egy
jelent�sebb m�vér�l szól.
A továbbiakban azokról a nagy személyiségekr�l ír, akik
a m�vész életében jelent�s szerepet töltöttek be.

Ezután Szokolay evangélikus hitér�l, a
magyarság és a hit összefonódásáról, a természet
leny�göz� erejér�l, a gonosz hatalmáról, a nevelésr�l, a
tehetségr�l és a felel�sségvállalásról, az adventi

várakozásról, a zene jöv�jér�l, majd a zeneszerz�
terveir�l, vágyairól olvashatunk gondolatokat, s
záróakkordként Magyarországról szóló meditációi

kerülnek elénk.
A könyv második

részében barátai,
muzsikustársai köszöntik a
zeneszerz�t. A kötetben
száz írás jött össze híres
muzsikusok, m�vészek és
politikusok tollából. Több
mint húsz Kossuth-díjas, jó
pár Magyar Örökség-díjas
van köztük. Megszólal két
volt államelnök (Mádl
Ferenc és Sz�rös Mátyás),
volt miniszterelnök (Orbán
Viktor), de színesítik a

kötetet Szokolay els� szerelmének, vagy a szívét
karbantartó orvosoknak írásai is.

A könyvet Budapesten, a Fészek klubban
mutatták be, a laudációt Jókai Anna írón� mondta. A
mellékelt kép ezen a könyvbemutatón készült. A soproni
bemutatón Nagy Alpár f�iskolai tanár méltatta a könyvet.   
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Irodalom a magyar nép zivataros századaiból

A magyar nyelv és általa a magyar kulturális és
politikai irodalom számára kevés id�szak oly jelent�s,
mint az az alig több mint 100 esztend�, mely Kazinczy
Ferenc születése (1759) és Madách Imre halála (1864)
közt telt el.

Az ország még nem heverhette ki a 150 éves
török megszállást, a végvári harcokat, Savoyai Jen�
hadjáratainak, a Rákóczi szabadságharc és leverése meg
a Habsburg örökösödési háborúk anyagi terheit és
elnéptelenít� következményeit. Ezek társadalmi és
gazdasági orvoslására új intézményrendszerre volt
szükség. Mária Terézia (1740-1780) felvilágosodott
abszolutizmusának a m�vel�dés elterjedését is célzó
reformjai csak 1760-ban indultak, és az ugyanakkor
megalakított magyar nemesi test�rségénél is csak ezután
ismerkedhettek meg a vármegyék fiatal küldöttei a
francia felvilágosodás, német romanticizmus, angol
racionalizmus irodalmával.

1759 és 1864 közt lezajlik a
nyelvújítás és megszilárdulnak
eredményei. Mind a próza, mind a
költészet terén már halhatatlannak
bizonyuló remek m�vek is születnek,
mégpedig olyan szerz�k tollából,
kiknek ez még nem f�foglalkozása.
Szinte hihetetlen, hogy oly nagy költ�k
és írók, mint Kazinczy Ferenc (1759-
1831), Kisfaludy Sándor (1772-1844),
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805),
Berzsenyi Dániel (1776-1836),
Kisfaludy Károly (1788-1830),
Kölcsey Ferenc (1790-1838) Katona
József (1791-1830), Széchenyi István
(1791-1860), Vörösmarty Mihály
(1800-1855), Kossuth Lajos (1802-
1894), Madách Imre (1823-1864),
mind ’belefértek’ ebbe a 105
esztend�be.

Vörösmarty Mihály majd els�ként meg
tud már élni szépirodalmi munkájából, Széchenyi István
és Kossuth Lajos, politikusok, de beszédeik és írásaik új
kategóriával gazdagítják a magyar irodalmat. A politikai
munkát és irodalmi alkotást kapcsolja össze és teremt
bel�le monolitikus, sziklaként egyedülálló életm�vet
Kölcsey Ferenc. Költ�i ihletettsége és prozódia
országgy�lési, majd megyegy�lési beszédeiben – rétori
hang, demokratikus jöv�t akaró, mély humánumban
gyökerez�, de realitással látnokian számoló írástudó-
költ� verseiben. Benne, m�vében nem választható el
egymástól a poéta és a haladásért harcoló ellenzéki
politikus.

Ez határozza meg helyét ebben a korban és
életm�ben legismertebb, ma is él� költeménynek, a
Himnusznak, mely 1823-ban keletkezett „A magyar nép
zivataros századaiból” alcímmel. Azon a vonalon
fekszik, mely Berzsenyi ódájától A magyarokhoz (1802),
Katona Bánk bánjához (1814, megjelent 1820), majd
Vörösmarty Zalán futásához (1825) és onnan egyenesen
a Szózathoz (1836), a mindmáig második magyar
himnuszhoz vezet. Ebben a 34 esztend�s szekvenciában
centrális helyet foglal el a Himnusz s bár az öt m�
eredetiségéhez nem fér kétség, összekapcsolja �ket a
hangvétel és a hazafias impetus. A kor hangja szólal meg
bennük és dobbantja meg mindmáig a magyar szíveket.

Ha azonban a Himnuszt figyelmesen
végigolvassuk úgy látszik, hogy a kor a nyolc szakaszból
alighanem csak az els�t, vagy legfeljebb az els� három

szakasz fohászkodását tekintette
nemzeti imádságnak. Kölcsey
nehéz, rövid életéb�l, keserves
közéleti meglátásaiból és
mindennek költ�i feldolgozásából
azonban inkább az
következtethet�, hogy f�
mondanivalóját az utolsó
szakaszba s�rítette:

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje véd� kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztend�t,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövend�t!

A közbens� négy szakasz ide, az
ima id�tlen f�könyörgéséhez
vezet és ezt indokolja. Ez
beleillik az említett 19. századi

szekvenciába, de érvényes volt a következ� évszázadban
is, 1956-ban is, és nem kevésbé id�szer� ma is, teljes 103
évvel keletkezése után. Imádkozzunk!

id. Orbán István

Kölcsey Ferenc 1823. január 23-án fejezte be Himnusz
cím� költeményét. 1989 óta ezen a napon a Magyar
Kultúra Napját ünnepeljük. Cikkünk err�l kíván
megemlékezni, mellette Polgár Rózsa Kossuth díjas
textilm�vész Himnusz cím� gobelinjét mutatjuk be.
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Böjti gondolatok

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a b�nösen
fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon
bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhez�vel, vidd be házadba a
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne
zárkózz el testvéred el�l!
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar
beheged a sebed. Igazságod jár el�tted, és az ÚR
dics�sége lesz mögötted. (Ézs 58,6-11)

Mikor az átkok átka zúg,
Milyen hazug
A szenvedés:
S a szenvedés milyen kevés.

Oh, többre és sokabbra vár,
Mint a Halál,
Öreg hivünk:
Sokabbra vár beteg szivünk.

Mert most a Szó olyan legyen,
Mint a Hegyen
Krisztus Szava:
Évezredek h�je, hava.

Ki jót beszél, Krisztust beszél,
Szörny� a szél
S vitorla nincs:
Krisztus kell, ajtó és kilincs.

S Halálnál többet adjatok,
Égi Nagyok:
Mert szenvedés,
A szenvedés bután kevés.

     (Ady Endre)


