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A Prágai Magyar Református Missziós Gyülekezet július 
14. - 17. (csütörtöktől vasárnapig) - immár harmadik al-
kalommal - adott otthont a nagy nyugat-európai szór-
ványban élő és szolgáló magyar reformátusok szerveze-
te, a NyEMRLSz rendes évi hittudományi tanácskozá-
sának. Világot átfogó távlatban és nemzettestben gon-
dolkodva, három felkért főelőadó elemezte a központi 
témát: Református feladatok a magyar szellemi 
hazában, majd feltérképezte a gyülekezetek életét és 
gondjait.  
 

A majd 40-fős magyar református képviselők Svédor-
szágból, Hollandiából, Németországból, Ausztriából, 
Svájcból, Csehországból, Romániából, Szlovákiából, 
Szerbiából, ill. Magyarországról érkeztek. A témakör 
bevezetőjében Dr Segesváry Viktor , Svájcban élő, 
nagy nemzetközi gyakorlattal és széles látókörrel rendel-
kező theológiai gondolkodó a misszió feladatait helyez-
ve gyújtópontba, meghatározta a szellemi haza fogalmát 
és feltárta a református magyarok feladatait. Óriási 
érdeklődés előzte meg Balog Zoltán, Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkár előadását, aki a politikus szemszögé-
ből közelített a témához. A kiváló előadást élénk eszme-
csere követte. A napot v. Bereczki András paptamási 
ref. lelkész zárta, aki a gyakorló theológus szemszögéből 
foglalta össze a misszió feladatát.  
 

A résztvevők sajnálattal állapították meg, hogy a Ma-
gyarországi Református Egyház vezetősége elzárkózik a 
NyEMRLSz, a magyar reformátusság egyedüli legitim  nyugat-
európai szervezetével való kapcsolatoktól. E szervezet - 
Ravasz Lászlónak, a Magyar Református Egyház Egye-
temes Konventje elnökének 1944-ben adott (1947-ben 
megismételt) – meghatalmazásából immár 67 éve 
szolgál Nyugat-Európában. 
 

A  NyEMRLSz  újra megerősítette szolidaritását a Ma-
gyar Református Egyházak Tanácskozó (Egyetemes) Zsinatával 
(MRETZs),  a magyar reformátusság egyedüli legitim, az egész 
világot átfogó szervezetével. A jelenleg a Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyházban előállt nemzetiségi jellegű 
gondok felmerülését a Tanácskozó Zsinat előkészítői 
előre látták. Azért választották – bölcsen - annak jogi 
formáját, hogy ilyen és hasonló nehézségeket 
elkerüljenek. 
 

Az úgynevezett ‘Magyar Református Egyház’ és az abba 
ágyazott ú.n. ‘Generális Konvent’ átláthatatlan politikai 
akció jóhiszemű emberek megtévesztésére. Minden 
késérlete ellenére, jogilag el sem ismert és be nem 
jegyzett társaság, míg a magyar református egyházak 
ügyeit évszázadokon át közismerten mindíg kiváló jogi 
rendben tartották. Mindezekért s azok következményei-
ért azok felelősek, akik azt jobb tudásuk ellenére az 
Egyetemes Zsinat (MRETZs) hosszú évek szorgos munká-
jával felépített szervezete és munkája szétrombolására 
irányuló gonosz szándékkal kifundálták és propagálják. 

 A NyEMRLSz az egész világ magyar reformátussága és 
az egyetemes keresztyénség iránti felelőségtudatból 
felhívja erre a figyelmet mind az egyházon belül mind 
azon kívül. 
 

A jelenlevők megemlékeztek a Burg Kastl-i magyar gimná-
ziumról és arról a parlamenti ünnepségről, amelyre 2010. 
október 22. Budapesten került sor az Országház felső-
házi termében. Ezen a lelkészi elnökasszony özv. Lázár 
Csabáné Zahn Enikő is szolgált.   
 

A tanácskozók megemlékeztek a két legutóbbi gyűlés 
óta elhúnyt vezetőiről: Tüski István, hollandiai magyar 
református lelkipásztorról (1948-2010), a NyEMRLSz 
társelnökéről és Varga Sándor, angliai magyar reformá-
tus lelkipásztorról (1951-1989), a NyEMRLSz lelkészi 
elnökéről (1957-1992) és 1992 óta életfogytiglani tiszte-
letbeli elnökéről. Munkásságuk a nyugateurópai misszi-
óban s az egész világra kiterjedő lelkigondozás, felbe-
csülhetetlen és maradandó érték. Emléküket hálás 
szeretettel és kegyelettel őrizzük.   
 

A NyEMRLSz világi alelnökévé választotta Heddadné 
Nagy Anna-Máriát, a párizsi gyülekezet gondnokát.  
 

A tanácskozás résztvevői és a prágai magyar gyülekezet 
tagjaival szombaton, július 16-án délután Libišben, 25 
km-re Prágától fennséges légkörben közös istentisztele-
ten és úrvacsoraosztáson vettek részt. Jan Palach egye-
temista vértanú, a Cseh Testvérek itteni gyülekezete 
tagja volt, aki 1969. január 16. Prága főterén a Vencel 
téren önfelgyújtással tiltakozott a szovjet megszállás és a 
kommunista diktatúra ellen. Istentisztelet után a XC 
zsoltár éneklésével és a feltámadási Igék meghallgatásá-
val tisztelgett a gyülekezet az 1781. Türelmi Rendelet 
utáni csehországi munka újraindításában tevékenykedő 
három magyar prédikátor Végh János és felesége; Tardy 
Mózes és Molnár Eduárd sírja előtt. Az elődök földi 
maradványait a 200 éves templom sirkertjébe Palágyi 
György István prágai presbiter kezdeményezésére 2000-
ben mentettek át a közeli Nebuželyból.  
 

A sikeres tanácskozás résztvevői nemzeti és felekezeti 
önazonosságuk megtartását nem csak természetesnek 
tartják, de büszkén vállalják is.  
 

Jövőre jó reménység szerint ismét a felsőőri gyülekezet 
lesz a tanácskozás házigazdája. A tanácskozás bőséges 
képanyaga rákattintással honlapunkról letölthető itt 
http://newlights.info/subdomain_nyemrlsz/php/plogger/?level=collection&id=3 .  

2011. július 20. 
A kiadvány hiteléül 
Dr. Békássy N Albert, sk világi elnök 
albert@newlights.info  
 




