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Én kérdezlek, te pedig oktass engem! 
 

Atyám, beszélj nekem a világról! Érdekel, 
kíváncsi vagyok rá, szeretnék tanulni, élni, 
megtapasztalni, és tudom, hogy van még mit tanulnom, 
élnem és megtapasztalnom. Beszélj, mert nyitott vagyok, 
szeretném megismerni a világ nagy dolgait, a nagy 
összefüggéseket, a csodákat, a titkokat és lényegeket. 
 Világod oly csodás és sokoldalú, és oly sok 
kérdésem van, amelyekre már régóta keresem a választ. 
Miért kék az ég? Honnan vannak a színek? Miért tud a 
sárgarigó repülni és miért nem tud az oroszlán? Mi az 
idı? Honnan van az energia, 
amely a világegyetemet 
mozgatja? Miért lehetséges 
az élet a földön? Mi az élet? 
Miért fájhat a szív? Honnan 
jönnek az érzések? Hogyan 
ébred szeretet szívünkben 
egymás iránt? Honnan 
fakad a győlölet? Miért 
szeretem és győlölöm 
egyszerre ugyanazt az 
embert? Miért keressük 
szüntelen a biztonságot, 
boldogságot, megnyugvást, 
és miért csak pillanatokra 
éljük meg ıket? Rosszul 
keresünk? Miért zárjuk be 
magunkat, amikor igazából nyitni szeretnénk? Milyen 
életfeladataink vannak, és hogyan találjuk meg ıket? Ki 
vagy te? Miért nem mutatod meg nekünk nyilvánvalóan 
magadat? Hogyan vársz benned való hitet tılem, mikor ez 
a hit a te ajándékod? Miért van a gonosz? Miért támadnak 
a kísértések, és miért erısebbek nálam?   
 Beszélj a világról, engedd, hogy lássak, tanuljak, 
érzékeljek. Értelmemmel, amellyel a dolgokat logikusan 
és objektíven szemlélem, amellyel régi ismereteket 
megérthetek, új ismeretekre és összefüggésekre rájöhetek. 
Engedd, hogy tanuljak a történelembıl, a hagyományból, 
az emberiség által felhalmozott tudásanyagból. Engedd, 
hogy tanuljak emberi tapasztalatokból és életutakból, 
családom krónikájából. Lássam meg, hogy van, amire 
építhetek, amiben megbízhatok, vagy épp elvethetek. 

Engedj tanulnom saját tapasztalataimból. Vannak 
dolgok, amelyekrıl az ismeret és elbeszélés nem 
elegendı, amelyet nekem kell megtapasztalnom és 
átélnem, amelyek csak azáltal nyílnak meg, ha nem 
szemlélıként, hanem résztvevıként veszek részt bennük. 
A kék égrıl, a szakadék mélységérıl, a rózsa illatáról, a 

szeretet érzésérıl semmit nem tudhatok megtapasztalás 
nélkül. Add, hogy tudjak adni és elfogadni, és ezáltal 
gazdagodjon, csodákra nyíljon életem.  

Engedj tanulnom érzéseim és ösztöneim által. Adj 
bátorságot érzésekhez, és ahhoz, ha ez úgy szükséges, 
értelmem ellenére is rájuk hagyatkozzam, bennük bízzak 
meg. Érzéseimmel egy olyan világot nyitsz meg elıttem, 
amely értelemmel nem elérhetı. Adj bátorságot ahhoz, 
hogy saját hibáimon keresztül tanuljak. A tévedések 
hozzá tartoznak az élethez, aki él hibázik, hibát véteni 

nem hiba. Adj erıt és 
bölcsességet ahhoz, hogy 
ugyanaz a hiba ne 
ismétlıdjön életemben. 

Atyám, beszélj 
nekem a világról, mondd 
el azt, amit el akarsz 
mondani. Sokminden 
érkezik felém, amely nem 
gazdagít, feleslegesen 
okoz fájdalmat vagy 
tudatosan ürességet. Tarts 
távol mindattól, amit nem 
kell megismernem, nem 
kell megélnem. Adj 
válaszokat, amelyek utat 
mutatnak, amelyek 

megértetik és felismertetik velem világod igazságát, 
szépségét, gazdagságát. Adj válaszokat, amelyek 
rámutatnak az árnyakra és nehézségekre. Adj válaszokat, 
amelyek erıforrásokat nyitnak meg. Láttasd meg velem, 
hogy a „nincs válasz” is egy a válaszok közül.  

Atyám, beszélj nekem a világról! Te beszélj 
nekem, mert benned bízom, neked teszem fel kérdéseim, 
tıled várom a válaszokat. Óvj a gıgtıl és önteltségtıl, 
amely csak válaszokat lát, és nem engedi a kérdéseket 
kérdéseknek lenni. Óvj az elbizonytalanodástól és 
kishitőségtıl, amely csak kérdéseket lát, és nem bízik a 
válaszokban. Atyám, beszélj nekem a világról! Én 
kérdezlek, te pedig oktass engem! 

Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak: Tudom, hogy 
mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet 
meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök 
rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. 
Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám. Hallgass 
meg, hadd beszéljek! Én kérdezlek, te pedig oktass 
engem! (Jób 42,1-4) 

Solymár Mónika
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. 
2006. október 01. 11.00 óra Istentisztelet  
2006. november 05. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2006. december 03. 11.00 óra Adventi istentisztelet 

 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2006. október 01. 16.00 óra Istentisztelet  
2006. december 03. 16.00 óra Adventi istentisztelet úrvacsoraosztással 

 
A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 
 
Ökumenikus istentisztelet Andauban 
2006. november 04-én 14.00 órakor Andauban 
ökumenikus istentiszteletet tartunk az 1956-os forradalom 
50. évfordulójára emlékezve. A szabadság és összetartozás 
témájára épülı istentiszteleten Ittzés János evangélikus, 
Franz Scharl római-katolikus és Tıkés László református 
püspökök szolgálnak. Az istentiszteletet követıen ünnepi 
beszéd hangzik el az Andaui hídnál, majd az alkalom 
szeretetvendégséggel folytatódik.  
Mindazok, akik jönnének az istentiszteletre és busszal 
vagy autóval Bécsbıl odautazási lehetıséget keresnek, 
jelentkezzenek a gyülekezeti telefonszámon ill. e-mail 
címen. 

 

 

 
Felhívás - A Soproni Evangélkus Líceum alapításának 450. és az 56-os forradalom 50. évfordulója 
alkalmából találkozót szervez külföldön élı egykori dákjai számára. A találkozó szervezéséhez szeretnénk 
minél többekkel felvenni a kapcsolatot, ezért szeretettel kérjük egykori diákjaink jelentkezését az alábbi 
elérhetıségek valamelyikén: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium 9400, Sopron, 
Széchenyi tér 11. 00-36-99-512-432, liceum@bdeg.sopron.hu. Tölli Balázs igazgató 
 

Trbola Adriennre emlékezünk 
 
Gyülekezetünk éveken át hőséges tagjától búcsúzik. Trbola Adrienn 

(Faltay Adrienne) 1930-ban született Budapesten. Férjével és három éves 
kisfiával 1956-ban, még a harcok idején került Ausztrián keresztül 
Párizsba. Az 1960-as évek közepén tért vissza Bécsbe, itt szállodai 
gazdasszonyként dolgozott. Nyugdíjas éveiben kapcsolódott be aktívan 
bécsi magyar közösségek életébe. Életének nehézségei határozottá és 
keménnyé tették, de segítı szívvel fordult mindenki felé, akik problémáival 
felé fordultak.  

2006. július 10-én hunyt el Bécsben. Kívánságának megfelelıen 
Budapesten a Farkasréti temetıben helyezték örök nyugalomra. Sírján a 
gyülekezet koszorúja is elhelyezésre került. A feltámadás reménységével 
búcsúzunk. (Az emlékezés Demel Márta, Trbola Adrienn testvérének 
szavai alapján íródott.)  
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„Az egyszerő pillanatoknak nagyon tudok örülni” - Beszélgetés Hámos 
Árpáddal 

 
A Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség vezérigazgatója, Dr. Mohamed El Baradei és az Ügynökség 

munkatársai megosztva kapták meg 2005. decemberében a Nobel békedíjat. A díjjal járó pénzösszeget a 
rákkutatás támogatására és éhezı gyermekek élelmezésére ajánlották fel. Gyülekezetünk presbitere, Hámos 
Árpád, ennek az intézetnek a munkatársaként kollegáival együtt kitőntetési bizonyítványt kapva szintén 
részesült e rangos elismerésben. Gratulálunk, és ezen esemény kapcsán kérdezzük ıt életérıl, munkájáról. 

Szüleim egy ausztriai menekülttáborban 
ismerkedtek meg egymással 1945-ben. Én Tirolban 
születtem, testvérem, László Párizsban. A család 
1951 decemberében kivándorolt New Yorkba. A 
karácsony estét még párizsi otthonunkban töltöttük, 
majd egy régi katonai hajón nekivágtunk a 
tengernek, és két hét hánykódás után 1952-ben 
megérkeztünk Amerikába. Emlékszem a hajóút után 
szüleimnek hivatalos papírokat kellett intézniük, és 
testvéremre vigyázva egyedül maradtunk egy 
váróteremben. Ott egy néni odajött hozzánk, és 
kedvesen csokoládéval kínált bennünket. Nagyon 
megmaradt bennem ez az egyszerő emberi 
kedvesség; az ilyen egyszerő és emberi dolgokat 
ırzöm meg igazán, ezek a pillanatok kísérnek 
életemen keresztül.  
 

Tanulmányaimat Bloomfield Collegeban, 
New Jerseyben végeztem, pszichológiát, 
matematikát, fizikát és történelmet tanultam. Az 
egyetemen kötelezı volt bibliaismereti és filozófiai 
kurzusokat is abszolválni, így két szemeszteren 
keresztül ószövetségi és újszövetségi bibliaismeretet 
hallgattam. Különösen az újszövetségi tanulmányok 
voltak rám nagy hatással. A filozófiai-metafizikai 
gondolatok is egyre közelebb vittek Istenhez. 
Érdekes volt ezt úgy megtapasztalni, hogy egyetemi 
társaim épp ezen gondolatok hatására távolodtak el 
Istentıl. 
 

Sövényházy Juliannával kötött házasságom 
hozott vissza Európába 1971-ben. Juliska 
Magyarországról csak 1973-ban tudott kijönni, ettıl 
kezdve élünk Bécsben. Két gyermekünk van, 
természetesen mindkettejük anyanyelve a magyar. 
Gergely fiúnk befektetési tanácsadó Bécsben, Ildikó 
lányunk Finnországban egy a családvédelemmel és 
nık jogaival foglalkozó EU szervezet munkatársa. 
Összetartó család vagyunk, bár a világ különbözı 
pontjain élünk, tudunk egymásról, tartjuk a 
kapcsolatot. Édesapám és én is johannita lovagok 
vagyunk. Igyekszem a munkában és a magánéletben 

is a keresztény értékrend szerint élni, keresztény és 
magyar emberként megállni a helyemet, példát adni. 
Johannita lovagként a jótékonykodást is 
feladatomnak tartom. Törekedtünk arra, hogy 
gyermekeinknek és környezetünknek ezt az 
életszemléletet mutassuk be, adjuk át – hálásak 
vagyunk azért, amikor idınként a gyümölcsökbıl is 
láthatunk valamit.   
 

 
 
Munkában megtapasztaltam a „fent” és a 

„lent” helyzetét egyaránt, és azt is, hogy nem ez 
határozza meg egy ember értékét, tisztességét. 
Kezdetben voltam hordár, szállodai portás, 
munkanélküli, aztán több éven keresztül különbözı 
cégeknél szállítási szakemberként dolgoztam, egyre 
komolyabb feladatokkal. Ezen a területen szerzett 
tapasztalataim következtében kerültem az 
atomenergetikai ügynökségre 1986-ban. Itt veszélyes 
anyagok (pl. radioaktív anyagok, robbanóanyagok 
stb.) biztonságos szállításának kérdésével 
foglalkozom. Az ügynökség dolgozik ezen 
szállítások környezetre ártalmatlan megvalósításának 
lehetıségein, és itt állítjuk össze azokat a nemzetközi 
szabályokat, amelyek a radioaktív anyagok légi, 
közúti, vasúti és vízi szállítására vonatkoznak. Elzárt 
és érdekes világ az, amelyben az ügynökség él és 
dolgozik. 
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A Nobel békedíjat 2005. decemberében az 
atomenergia békés célokra való felhasználása 
érdekében tett erıfeszítéseiért kapta az ügynökség. 
Kidolgozott egy olyan eljárást, amely képes 
kimutatni, hogy dúsított urán és egyéb veszélyes 
radioaktív anyag egy adott területen valamikor jelen 
volt-e vagy sem. Megállapították azt is, hogy Irakban 
nem volt jelen olyan urán, amelyet atomfegyverként 
lehetett volna hasznosítani. Az eljárás igen 
körülményes, valóságosan is atomjaira óbont egy 
adott területet. Meglepetésként ért a Nobel-díjnak az 
ügynökség munkatársaira is történı kiterjesztése, 
stílusosan „atomjaira bontása”.      
 

Családunkban hagyománya van az 
ökumenizmusnak. Katolikus nagyapám nem kért 
reverzálist református nagyanyámtól, így református 
édesanyától születtem. Édesapám vallását követve 
evangélikusnak kereszteltek. Bécsbe kerülve is 
felkerestem az evangélikus magyar gyülekezetet, 
felajánlottam pszichológiai ismereteimet, hátha 
tudnék segíteni a menekültekkel kapcsolatos 
munkában. Ez nem így alakult, és különbözı okok 
miatt inkább az itteni református magyar gyülekezet 
életében vettünk részt – feleségem református -, bár 
az evangélikus gyülekezettel való kapcsolatom soha 
nem szakadt meg. Szépfalusi Márta 2003 körül 
jelezte, hogy a gyülekezet mindenki segítségére 

számít, ettıl kezdve kezdtem ismét aktívabban részt 
venni a gyülekezet életében. Jelenleg presbiterként is 
igyekszem támogatni a magyar evangélikus 
gyülekezet munkáját. 
  

 

  

Magyar Evangélikus Konferencia (Maek) 
Magyar evangélikusok találkozója Orosházán 

 
A Magyar Evangélikus Konferencia a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezete, amely a világon 

lévı különbözı magyar evangélikus ill. protestáns gyülekezeteket koordinálja. A konferencia 
alapszabályzata szerint: „A konferencia a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világon bárhol élı 
magyar anyanyelvő evangélikus (protestáns) egyházak, gyülekezetek, illetve a nem magyar nyelvő 
egyházak közösségében élı magyar anyanyelvő evangélikusok testvéri és szolgálat közössége. Feladatának 
érzi, hogy erısítse és elmélyítse a közösséget alkotó tagok identitását, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy a 
magyar anyanyelvő evangélikus (protestáns) közösségek és személyek egymást és intézményeiket 
megismerhessék és kölcsönösen támogathassák. A konferencia célja továbbá az evangélizáció elımozdítása, 
az egyházért és a magyarságért érzett felelısségtudat erısítése, az elesettek iránti szolidaritás, a szabadság, a 
türelem és a nyitottság Jézus Krisztus tanítása szerint való hirdetése.”  

2006. október 13-14-én (péntek-szombat) a Maek találkozót szervez Orosházán magyar nyelvő 
evangélikus gyülekezetek tagjai számára. Gyülekezetünket is képviseljük ezen a találkozón, aki szívesen 
venne részt ezen az alkalmon, jelezze a gyülekezet telefonszámán ill. e-mail címén keresztül.  
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A magyar zene krónikása 
  

Felsılövın élt családjával a múlt század 
elején idısebb Legány Dezsı gimnáziumi tanár. 
Felesége három leány után a szombathelyi kórházban 
1916. január 19-én fiúnak adott életet, akit édesapja 
után a felsılövıi evangélikus templomban 1916. 
február 6-án Dezsınek kereszteltek. Miután Nyugat-
Magyarországot a Saint Germain-i békeszerzıdés 
következtében Ausztriához csatolták, s az 
oberschützeni gimnáziumban a német tanítási 
nyelvet vezették be, az édesapa – hat kollegájával 
egyetemben – 1921. december 7-én lemondta 
gimnáziumi állását. A család Magyarországra 
költözött. 

A gimnázium elvégzése után az ifjú Legány 
Dezsı a Pécsi Tudományegyetemen jogi doktorátust 
szerzett, majd a budapesti Liszt Ferenc 
Zenemővészeti Fıiskolán Viski János tanítványaként 
zeneszerzés szakot végzett. Tanulmányai a háború 
miatt egy ideig félbeszakadtak. 1951 és 1958 között 
a Zenemővészeti Fıiskola docense volt, magyar 
zenetörténetet, zeneelméletet, oroszt és angolt 
tanított. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
mellett való kiállása miatt háttérbe szorították, a 
budapesti Bartók Béla Zenemővészeti Szakiskolába 
helyezték át, ahol 1973-ig tanított zeneirodalmat. 
Hatalmas tudását, jóságát, emberségét diákjai és 
kollegái egyaránt nagyra becsülték. 

1961-ben feleségül vette Hegyi Erzsébet 
fıiskolai tanárt. 1965-ben született meg fiúk, Dénes, 
aki zongoramővész és zeneszerzı lett – harmincöt 
éves korában, autóbalesetben meghalt.  

Dr. Legány Dezsı zenetörténész 1973 és 
1983 között a Magyar Tudományos Akadémia 
Zenetudományi Intézetének tudományos 
fımunkatársa, majd osztályvezetıje; a Liszt Ferenc 
Társaság elnökségi tagja, az Amerikai Liszt Társaság 
és a Stockholmi Nemzetközi Liszt Központ 
tiszteletbeli tagja, a zenetudományok kandidátusa 
(1973), majd doktora (1981) volt.  

Könyvet írt Henry Purcell angol 
zeneszerzırıl (1959), majd a Kárpát-medence zenei 
mővelıdésének ezer évét foglalta össze A magyar 
zene krónikája (1962) címő könyvében, mely CD-
romon is megjelent. Sokat foglalkozott a magyar 
nemzeti romantikával, tudományos kutatásainak 
eredménye további mővek forrása lehet: Erkel 
Ferenc mővei és korabeli történetük (1975), a 
magyar és angol nyelven megjelent Liszt Ferenc 
Magyarországon 1869-1873 (1983), valamint ennek 

folytatása, a Liszt Ferenc Magyarországon 1874-
1886 (1986). Közreadta Kodály Zoltán leveleit 
(1982), mintegy kétszáz tanulmányt és cikket írt és 
több zenei lexikon munkatársa volt. Az egész földön 
ismerik a bécsi archívumok Liszt-anyagából 
összeállított dokumentumkötetét (1984). Angolból, 
németbıl és oroszból fordított magyarra zenei 
könyveket, dolgozatokat. Muzikológiai munkásságát 
díjakkal is elismerték: a Mővészeti Alap Nagydíjasa 
(1982), az Amerikai Liszt Ferenc Társaság és a 
párizsi Cziffra Alapítvány díjazottja (1984, 1986) 
volt, s 1988-ban Budapesten Erkel-díjat kapott. 

A világszerte tisztelt tudós – aki olyan volt, 
mint egy Jókai-hıs – a magyar zenének, a magyar 
kultúrának áldozta egész életét. Jellemzı szerény 
természetére, hogy könyveivel, cikkeivel, 
nemzetközi sikereivel sohasem kérkedett, de büszke 
volt arra, hogy sikerrel hozta haza a II. világháború 
végén a Don kanyarból a keze alá rendelt kis 
csapatot. 

Gyermekkorának színhelyét, a mai 
Burgenlandot mindig szeretettel emlegette. Nemrég 
töltötte be kilencvenedik életévét. S ebben az 
esztendıben, 2006. május 28-án magához szólította 
az Úr. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Az ausztriai magyarság nevében is búcsúzik 
tıle volt tanítványa: 

Radics Éva 
 

 
 



 

  

    6      50. évfolyam, 4. (797.) szám / 2006.09.22.                                                                         Másokért Együtt 
Absender:  P.b.b. 
Ungarisch-Evangelische Gemeinde                                                                                                                            
AB  in Österreich                                                    Eva-Maria  BARKI  Dr. RA                                                    
A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15                        1010  W i e n                                                                                 
Gefördert aus Mitteln der                                      Landhausgasse 4                                                                
Volksgruppenförderung.                                                                                                                                             
Erscheinungsort: Wien                                                                                                                                        
Verlagspostamt: A-1060 Wien                                                                                                                         
Zul.Nr.: GZ 02Z031072 M

Medieninhaber und Herausgeber:Ungarisch-Evangelische Gemeinde A.B. in Österreich, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. 
Lelkészi hivatal telefonszáma: +43/650/58 777 12, Home page: www.evang-ungarisch.at E-mail: evang-ungarisch@chello.at 

Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt, A-1011 Wien, Schottengasse 6. 
BLZ 11000. Konto Nr. 0029-04191/00. IBAN: AT701100000290419100; SWIFT (BIC): BKAUATWW 

Redaktion: Géza Schubert, Solymár Mónika 

 
 

Die Brücke von Andau
 
 

Egy gazdátlan és néha használt híd, amelyet csak a szomszéd falu lakói ismernek. 
Egy híd, amely két világot kötött össze. 

Egy híd, amelyet aknamezık vettek körül. 
Egy híd, amely a szabadságot ígéri. 

Egy híd, amelyhez álmában mindenki igyekszik, amelyen álmában mindenki átkel. 
Egy híd, amelyhez nem csak fizikálisan nehéz megérkezni. 

Egy híd, amelyen átkelni bizonytalan és veszélyes. 
Egy híd, amelynek vannak áldozatai. 

Egy híd, amelyet félelembıl felrobbantunk. 
Egy híd, amelyet bosszúból felrobbantunk. 

Egy híd emléke, amely egyik felünk hiányára emlékeztet. 
Egy híd emléke, amelyet félelembıl és gyávaságból letagadunk. 

Egy híd emléke, amely a két világot már nem köti össze. 
Egy híd emléke, amely a két világot még mindig összeköti. 

Egy híd emléke, amelyet álmaink megvalósulásának hiányában követelünk. 
Egy híd, amelyet álmaink megvalósulásának hiányában építünk. 
Egy híd, amelyet álmaink megvalósulásának érdekében építünk. 

Egy híd, amely ismét áll. 
Egy híd, amelyet egykori aknamezıitıl meg kell szabadítani. 

Egy híd, amelyen nem lehet érzelmek nélkül átkelni. 
Egy híd, amelyen az átkelés mérlegelésre sarkall. 
Egy híd, amely az összetartozás erejét igazolja. 

Egy híd, amelyen átkelve megjelenik a köszönet szava. 
Egy híd, amely a hazugságok leleplezésére kötelez. 

Egy híd, amely bizonyságot tesz arról, hogy vannak fontos és értékes dolgok az életben. 
Egy híd, amely az értékesért és igazért való küzdelemre buzdít. 

Egy híd, amely a történelem Urának mindenhatóságát és szeretetét érzékelteti. 
 
 

A Hansági-fıcsatornán keresztül vezetı andaui kis fahídon az 1956-os forradalom idején kb. 70 ezren 
menekültek Magyarországról Ausztriába. Az átkelés folyamán többen életüket veszítették. Az andaui területre 
a menekült-áradat (kb. 200 ezer ember) legnagyobb hulláma érkezett és itt ételt, ellátást, szállást, segítséget 
kapott az amúgy is ínségben és nehéz körülmények között élıktıl. Az 1956. november 21-én felrobbantott 
hidat 1996-ban, a forradalom 40. évfordulójára ismét felépítették. 

 


