
Megemlékezés az '56-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójáról 

Az 1957-ben önállósulásra kényszerült Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó 

Szolgálat http://nyemrlsz.newlights.info háromnapos nemzetközi hittudományi tanácskozást tartott az ausztriai 

Felsőőrt/Oberwartban 2016. július 14. – 17-ig. Magas rangú magyarországi politikai és társadalmi 

megbízatású  jelenlevők köszöntötötték a résztvevőket: Dr Kádár Zoltán, a nemzetpolitikai államtitkárság 

kabinetfőnöke; Dr Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke; Dr Hajas Gábor bécsi magyar követ: Molnár 

Mária, a Collegium Hungaricum igazgatóasszonya, valamint LAbg. ADir. Georg Rosner helyi polgármester.  

Feldolgozásra került az a történelmi feszültség, mely az ’56-os megtorlás következtében 

ékelődött a Nyugat-európai szórványreformátusok és a Kárpát-medencei tömbreformátusok közé.  A 

Nyugat-európai reformátusok tíz országból 102 résztvevővel és a Kárpát-medencei tömbreformátus 

testvérekkel közösen emlékeztek az ’56-os forradalom 60. évfordulójára és a 20. század magyar református 

lelkészvértanúira. A tömbreformátusokkal helyreállítandó és kívánatos lelki vérkeringés – hídépítés 

folyamata - indult el, amellyel a Kárpát-medencéből napjainkban kitelepülők lehetőséget találhatnak 

beépülni az Európaszerte működő gyülekezeteinkbe. Mintegy lelki otthonba megérkezéssel kölcsönös lehet 

az öröm úgy az újjonan érkezetteknél mint a Nyugat-Európa Magyar református gyülekezeteinknél, mely 

szórványstratégiai szempontból a beépülők önazonosságának megtartását segítheti. Az egynapos Vezetőségi 

Tanácskozás pedig áttekintette a gyülekezetek életét és a ma kihívásait.  

Kíváló előadók foglalkoztak a vértanúság református és ökumenikus vetületeivel. Méltó 

módon tiasztelgett az egykori menekültbefogadók bizonyságtétele. A  lelkipásztor-vétanuk jelenlevő 

leszármazottai pedig az emlékezés górcsöve alá helyezték Ausztria és a Délvidék magyar református 

lelkészeinek 20. századi mártíriumát. A Délvidéki Magyar Golgota vándortárlat bemutatásával a második 

világégést követő iszonyatos tragédia külön hangsúlyt kapott. Újdonság megfogalmazására is sor került 

lelkészvértanúink emlékhelyeinek feltérképezésével: a fapados elérhetőséggel összezsugorodó 

kontinensünkön kegyeleti felvállalással mind látogathatók a helyszínek Svédországtól a Királyhágó-

mellékig ill. a Délvidéki Baranya háromszögig.  

Az ausztriai Őrvidék őshonos magyar reformátusságának támogatására Felsőőrt egy 

gyülekezeti estre is sor került.  

Kétnyelvű úrvacsorás istentisztisztelettel zárult az ünnepélyes emlékezés Köntös László és 

özv. Lázárné Zahn Dalma Enikő vendégszolgálatával. Ezen az alkalmon vitéz Békási Imre kisbéri 

székkapitány emléklapban részesült hadisírgondozói tevékenységéért.   

A tanácskozást támogatásban részesítette az 1956-os emlékév Sinkovits Imre KKETTKK-56P-

04-0330 pályázat mely anyagi keretet biztosít egy átfogó emlékkötet kiadására.  

Hitben és nemzeti öntudatban nyújtott maradandót az immár jó 7 évtizedes múlttal rendelkező Nyugat-

Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat tanácskozása és megerősítést adott a 21. század 

kihívásaira választ keresőknek feladataik megoldására és továbbvitelére.  
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