
Az ausztriai Felsőőrt/Oberwartban tanácskozott a NyEMRLSz  

NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT  

 2014. július 3.– 6. ...állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát! Zsid 12,1. 
 

A NyEMRLSz Jézus Krisztus szolgálatában, a nyugat-európai nagy magyar szórvány hivatalos 

keretszervezete immár 70 éve gazdagítja a magyar reformátusság intézményrendszerét. Évenkénti 

tanácskozásain fontos hittudományi kérdésekkel foglalkozik. Idei házigazdája Felsőőr/Oberwart immár egy 

évtizedes hagyománnyal rendelkezik. A Magyar Szellemi Haza - a második világháború óta az egész világra 

kiterjedt magyarság életmezeje - a jelen migrációs folyamataival folyamatosan növekszik. Ez óriási missziói 

kihívást jelent már csak azért is, mert a határtalanná vált Európában munkaterületének terepfelmérése 

mellett áttekinti munkája egészét a földrajzi-társadalmi egységet alkotó Kárpát-Medencével együtt.  

Idei tanácskozása a magyar-magyar párbeszéd vetületében oly légkörben folyt, melynek szellemét szelektiv 

magyar elvándorlási láz jellemezte - EU munkavállalási előjellel. Kárpátmedencei szakmailag főként jól 

képzett nemzettársaink nyugati exodusa a magyarság látszólagos szellemi lefölözését jelenti. Ám a mai 

migránsok között - többször mint a körülöttünk levő ’nyugati’ kultúrvilágban - jelen van a ’hívő mag’. 

Ezekre, gyülekezeteink aktív részére épül az a lelki ház, melyre - pozitív elemet képviselő református 

önazonosságát megtartó és felekezeti nyitottságú magyar keresztyénségre - a nyugat-európai sínylődő 

egyházképben oly szükség van. Jó három tucatnyi nyugati és kárpátmedenceni résztvevő önmagával 

szembesülve négy előadás keretében tárta fel múltját: Karvánsky Mónika bécsi ref. lelk. Történelmi 

kutatómunka a XX. század ausztriai magyar ref. egyházi szolgálatokról; Molnár János, a Debreceni 

Hittudományi Egyetem egyháztörténeti tanszékének docense és a Teológiai Szakkönyvtár igazgatója, a 

’Szigorúan ellenőrzött evangélium’-ról; v. Kovács Jenő, szombathelyi Julianus díjas mérnök: Az 1848/49. 

Erdélyi magyarírtásról; és Orosz Attila, délvidéki esperes, bácsfeketehegyi ref. lelkp.: Evangéliumi 

existentia bizonytalan világban - Ágoston Sándor, néhai délvidéki püspökről - a hiteles emberről. Bagdy 

Emőke, a budapesti Károly Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi kar Pszichológiai 

Tanszékének emerita professzor asszonya két főelőadás keretében fölmérte a lelkigondozói jelen sajátos 

emberi gondjainak vetületét és egyénileg is foglalkozott az arra előzetes ígényt bejelentőkkel. Éles György 

prágai ref. lelk. pedig a nyugateurópai fogyasztói társadalom neveltetési mintájából kiindulva szólt ’az 

egyház megújulásának szinteréről’. A tanácskozás utolsó estjét Sárközi Erika bécsi egyházzenész művészi 

orgonahangversenye és énektanítása, majd testvéri hangulatú gyülekezeti agapé tette fennköltté.  

A NyEMRLSz az európai vártán őrködve folytatja elkötelezett történelmi küldetését az egyetemes 

keresztyén jövő reménységével és a magyar-magyar párbeszéd szellemében. Az úrvacsorás kétnyelvű 

záróalkalmon erre kérték Isten áldását a résztvevők, a magyarországi egyházi és világi hivatalosak 

támogatását ill. a világszerte élő magyar reformátusság imádságos lelki melléállását!       
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