
ISTENT DICSÉRJÜK MINDENNAP, NEVED MAGASZTALJUK ÖRÖKKÉ.
ZSOLT 44,9

A Budaörsi Evangélikus Gyülekezet Hírlevele

„Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!

Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon,
és legyen az egyenetlen egyenessé.” Ézsaiás 40,3-4

Oly sokan mondják mostanában: „De jó lenne egy kis megnyugvás, 
egy kis elcsendesedés. Nyugodt körülmények között készülni a Kará-
csonyra! De minden van, csak nyugalom nincs. Érdemes lenne el-
gondolkodni arra, hogy hol, miként készültek annak idején az első 
Karácsonyra az első Adventben? Gondoltál-e már arra, mit jelenthe-
tett Advent a mennyben, amikor Isten készült földre küldeni a Fiát? 
Mit jelenthetett Istennek üzenni az angyaloknak, a készülődő és vára-
kozó embereknek? Itt az idő! Induljatok! Készítsétek a jászolt, ahova 
Fiam megszületik. Lássák meg a készülő, várakozó emberek, meny-
nyire mélyre lehajolok az emberiségért! Készítsétek a korbácsot is, 
készítsétek  a  keresztet,  küldöm a  Fiamat?!  Hadd törtéjen  vele  az, 
aminek történnie kell, ha Isten szeretete megszületik ebben a hideg, 
önimádó, beteg világban. Ahol az emberek szíve bűnben és sötétség-
ben van és azt hiszik, hogy ez az élet élhető nélkülem. Tudom, nem 
történhet vele más, csak a kereszt. De ezt Ő is tudja.

És mit jelenthetett advent a pokolban? Biztos vagyok benne, oda is 
lehallatszott a kiáltás, és mozgósított a pokol: jön Jézus! Az ördög 
mindent kitalált, ami létezik, hogy az emberek figyelmét másra for-
dítsa, a lényegről elterelje. Amikor látom a nagy karácsonyi készülő-
dést, mindig eszembe jut, hogy jól mozgósított a pokol. Az üzletek 
tele vannak vásárlókkal. Mire eljön a karácsony, holtfáradt a család, 
és mindenki boldog, hogy lassan túl lehetnek az ünnepen. Mit kelle-
ne tenni, hogy igazán Karácsonyunk legyen? Mi múlik rajtunk, hogy 
ne csak egy napra, hanem egy életre legyen karácsonyunk? Mit vár 
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tőlünk az Úr ahhoz, hogy megjelenjen „az Úr dicsősége” az életünk-
ben? Térképezzük  csak  fel  belső világunkat!  Ott  vannak völgyek, 
ahol  valami  hiányzik.  Amiből  kevesebb  van  az  életedben,  mint 
amennyinek lenni kéne. Talán nincs meg a hitbátorságod, hogy éld 
hittel,  Istenben  bízva  a  mindennapjaidat?  Talán  nem tudod,  hogy 
imádság kell ahhoz, hogy a célt és az utat soha ne téveszd szem elől? 
Talán elfelejtetted,  hogy az igében Isten szól hozzád és már meg-
szoktad, hogy annyiszor nem mozdultál, pedig hitted, érezted az Úr 
küldését. Talán az engedelmességből van kevés…

Szorosan  mellette  ott  vannak  a  hegyek,  ahol  sok  van  valamiből. 
Nincs  esetleg  túl  sok az  önbizalmadból?  Nem gondolsz magadról 
többet, mint amit kellene? Vagy nincs sok a lustaságból? A meg nem 
bánt bűneid, a sok elszalasztott alkalom, hogy bocsánatot kérj, nem 
magasodnak hegyként feletted? Árnyékban élsz.

Egyszer,  amikor  Norvégiában jártam,  éppen egy útkészítő  munkát 
láttam. Országutat készítettek. Hosszú időn át gyalulták a hegyeket 
a fjordok mentén, volt ahol alagutat kellett vájni a hegybe. Istennek 
is vannak gyalui. Úgy hívják: szenvedés. Mik ezek a hegyek? Ahol 
vagyok valaki,  ahol úgy érzem, különb vagyok a másik embernél. 
Ahol megsértődöm, ahol nem látom, hogy Isten szeretete hogyan jár-
na el  általam.  Látod életedben a hegyet,  ami mellett  talán  ott  van 
az életed legmélyebb völgye. Talán az indulataid, a meggondolatlan 
mondataid.  Amikor  életre-halálra  mondod,  véded a  magad igazát! 
Nem lesz Karácsonyod, amíg egyenetlenségek vannak az életedben. 
Kérjed az Urat, hogy Lelke által mutassa meg, hol kell engedned ah-
hoz, hogy egészen betöltessen. Kérd az Urat, hogy megmutassa ne-
ked, most hogyan lehet igazi Karácsonyod? Igazi ünneped, amikor 
Jézus megszületik a szívedben…

Endreffy Géza
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Túrmezei Erzsébet:
Karácsonyi utak – karácsonyi kérdések

Mutasd meg a bizalom útját,
azt a csillagfényes utat,
amelyiken a bölcsek jártak
megtalálni Királyukat!

Mutasd meg a szolgálat útját,
amelyen csendben József járt,
hogy szemünk-szívünk nyitva legyen,
ha szenved a felebarát!

A szeretet útjával áldj meg,
amint láthatom Máriában,
hogy akivel csak találkozom,
ahhoz a jó szót megtaláljam!

A hála útján pásztorokkal
hadd magasztaljam tetteidet!
S adj, Uram csodálattat teli,
előtted mindig nyitott szívet!

Reménység útját! Arra vágynak
sokan betegen és szegényen.
Engedd ragyogó csillagodat
mindig látni a sötét égen!

S ha erőm elfogy, maradj velem
ne hagyd magára gyermeked!
Áraszd rám karácsonyi utakon
újra sugárzó fényedet!
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Mind jó, amit…

Az alábbi áhítattal a 2012. október havi Presbiteri gyűlésre készült 
Turcsákné Táborszky Katalin:

1Móz.  39,23  József  élettörténetének  kulcsmondata  ez.  Bár 
életének körülményei többször igen nehezek voltak, szinte 
tragédiába  torkolltak,  végül  Isten  mégis  jóra  fordította 
a sorsát.  Mindaz,  ami Józseffel  történt,  Isten akarata  volt.  
Isten  engedte,  hogy  a  testvéreit  ingerlő,  kivételezett  fiút  
a testvérei kútba dobják, de nem hagyta el, hiszen kihúzták 
onnan és Potifár testőrparancsnok házába került rabszolgá -
nak.  Becsületesen  dolgozott,  látta  Potifár,  hogy  minden, 
amihez hozzáfog, eredményes, mert vele van az ő Ura. Rá-
bízta  egész  vagyonát  és  Józsefért  az  Úr  megáldotta 
az egyiptomi ember házát. Potifár felesége szemet vetett rá, 
de József ellenállt a     kísértésnek. Az asszony hazug mó -
don bevádolta őt a férjénél, aki őt ártatlanul tömlöcbe vet -
tette.  József  nem  zúgolódott,  tudta,  hogy  az  Úr  vele  van 
minden körülmények között.  A börtönparancsnok megked-
velte,  és  rábízta  a  foglyokat.  Velük is  emberségesen bánt. 
A főpohárnok megígérte,  ha kiszabadul,  Józsefért  közben-
jár  a  fáraónál.  Ez  azonban nem következett  be,  elfeledke -
zett  erről,  csak  akkor  jutott  eszébe,  amikor  a  fáraó  álmát 
kellett  megfejteni.  Miután  József  megfejtette  a  Fáraó  ál -
mát,  a  birodalom második  embere  lett.  Ez  a  történet  igen 
tanulságos és biztató is a mi számunkra. Megmutatja, hogy 
mit jelent Isten jelenlétében élni. József tudatosan akart Is -
ten jelenlétében maradni minden élethelyzetben. Nem ígéri 
Isten, hogy akik vele lelki közösségben élnek, azokat elke-
rülik a betegségek és egyéb nehézségek, gondok. Azt azon -
ban ígéri,  hogy erőnkön felül nem próbál meg. Csodálatos  
azt tudni Ézs. 43-ból: „Ne félj, mert megváltottalak, neve-
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den szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled 
vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el.  Ha tűzben 
jársz,  nem perzselődsz  meg,  a  láng  nem éget  meg.”  Isten 
jelenléte azt jelenti, hogy kibír, túlél mindent az, aki Őhoz-
zá tartozik.

1. József történetéből kiderül,  hogy aki ragaszkodik Isten-
hez,  elpusztíthatatlan,  csakis  az  történhet  vele,  amit  Isten 
jónak lát.

Mennyien  ártottak  neki,  akaratlanul  az  apja,  tudatosan 
a testvérei,  Potifár  felesége,  Potifár,  a  pohárnok.  Az  Úr 
azonban vele volt és túlélt minden ármánykodást.

2.  Leszűrhetjük  ebből  a  történetből  azt  is,  hogy  az  Isten 
gyermeke mindig áldássá lesz környezete  számára,  bármi-
lyen is az a környezet. Ő csak teszi a dolgát csendesen, be-
csületesen. József áldássá vált Potifár házánál, a börtönben, 
egész  Egyiptomot,  sőt  a  környező országokat  is  megsegí -
tette  Józsefen keresztül  az  Úristen.  Ő nem tett  mást,  csak 
végezte a dolgát és ragaszkodott Istenéhez.

A mi feladatunk is az, hogy a ránk bízott talentumokkal jól 
sáfárkodjunk, végezzük el naponta jó szívvel a tőle kapott 
feladatokat  és  ragaszkodjunk  hozzá  minden  körülmények 
között.  Hadd  idézzem a  vasárnap elhangzott  egyik  kórus-
művet:  „Tégy  Uram  engem  áldássá,  lelkedet  úgy  várom, 
tedd Te a szívem szállássá, hogy Neked szolgáljon.” Olyan 
jó  lenne,  ha  mi  is  tudnánk  környezetünk  számára  áldássá 
válni!

3.  József  története  türelemre  is  tanít.  Hányszor  kellett  tü -
relmesen várnia, amíg helyzete jóra fordul, de akkor is tü-
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relemre volt szüksége, amikor az örömét nem mutathatta ki 
rögtön  a  testvéreivel  való  találkozáskor,  mert  meg  kellett  
őket  leckéztetnie. A mai ember,  a hívő is igen felfokozott  
életet  él,  nincs  türelme,  kapkod  fűhöz-fához,  mintha  nem 
tudná, hogy Istenre minden gondját, baját rábízhatja. Isten 
közelében  lehet  a  nehézségek  között  is  kiegyensúlyozott -
nak maradni  és  a  jobb körülmények között  is  csendesnek, 
szerénynek. Erre is  jó József példája, s arra  is, hogy a kí -
sértések között  is ad erőt az Úr az ellenállásra.  Potifárnak 
József a megbocsátás példája is, hiszen nem vágott  vissza  
az  elszenvedett  sérelmekért  sem a  testvéreinek,  sem Poti -
fárnénak, Potifárnak és a pohárnoknak sem.

József története sok mindenre tanít; a végső következtetést  
úgy vonhatjuk le: „Az Isten hűsége végtelen, mert megbo-
csátja  bűneinket,  ezzel  rendbe  teszi  múltunkat,  erőt  ad 
a mára és reményt a holnapra.”
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Bemutatkozik gyülekezetünk

Nyári gyülekezeti tábor beszámoló

Ahogy minden évben szokott lenni, 2012-ben is megszervezés -
re  került  a  nyári  egy hetes  gyülekezeti  tábor.  A táborba bárki 
számára  nyitott  a  jelentkezés  lehetősége.  Együtt  vannak jelen 
a kisgyermekes  családok,  az  ifjúság,  a  felnőttek  és  az  idősek 
korosztálya.  Mindig  hirdetjük,  hogy  a  táborba  való  jelentke-
zésben az anyagiak ne jelentsenek gondot. Ilyen esetben a gyü-
lekezet  támogatni  tudja  a  rászorulók  részvételi  díját.  A  tábor 
lehetőséget  kínál  a  gyülekezeti  kapcsolatok  mélyítésére,  Isten 
igéjének  tanulmányozására  és  jobb megértésére  az  áhítatokon 
keresztül.

Az idei  táborban több,  mint  200 fő vehetett  részt.  A helyszín 
Bonyhád,  a  városon  belül  az  evangélikus  kollégium  volt. 
Az épületet  gyönyörű  park  vette  körül.  Itt  bőven  volt  hely 
a gyerekeknek motorozni,  biciklizni,  de a  nagy terület  lehető-
séget adott a különböző csoportok elvonulásához is. A konyha 
nagyon kitett  magáért  és finomabbnál  finomabb ételekkel  lát -
tak  el  minket  napról  napra.  Valóban  az  egyik  legjobb  szállás 
volt ilyen szempontból.

A tábor  fő gondolatmenetét  az  apostolok  cselekedeteiről  írott 
bibliai  könyv határozta  meg.  Erről  szóltak  a  reggeli  áhítatok, 
amelyeken  reggelente  lelkészünk  mélyítette  el  gondolatainkat 
az adott igeszakaszban. Ezt követően volt lehetőség a hirdetett 
igéről  kisebb  csoportokban  is  beszélgetni.  Külön  csoportok 
voltak  a  gyermekeknek  iskolás  kortól,  a  fiataloknak,  a  fiatal 
felnőtteknek és a felnőttek korosztályának is. Magam részéről 
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a  fiatal  felnőttek  alkalmain  vettem részt  feleségemmel  és  két 
kislányunkkal.  Amint  ezt  mi  fiatal  szülők  megszokhattuk, 
az alkalmak  folyamatos  gyerekzsivaj  jelenlétében  zajlottak. 
A megosztott  figyelem  ellenére  nagyon  jó  beszélgetések  ala-
kultak ki.

Számomra  meghatározó  volt  látni  a  jeruzsálemi  gyülekezet 
tiszta  közösségi  életét.  Talán  a  mi  gyülekezetünknek  is  na-
gyobb ereje  lenne,  ha az egyéni és a gyülekezet  ellen elköve -
tett  bűneink nem szennyeznék be közösségünket.  A megoldás 
erre a bűn leleplezése a saját és a gyülekezet, de leginkább éle -
tünk  és  a  gyülekezet  Ura  előtt,  aki  ezekért  a  büntetést  már 
2000 éve elhordozta a jeruzsálemi Golgotán. Az is fontos felis -
merés volt  számomra, hogy mennyire lényeges,  hogy a gyüle -
kezet együtt  tudjon imádkozni a szolgálatokért.  Ez azt jelenti,  
hogy ha hiány vagy igény jelentkezik a gyülekezet számára va-
lami  szolgálat  terén,  azért  együtt  kell  imádkozni.  Ha Isten ad 
indítást,  akkor érdemes belekezdeni a szolgálatba. A szolgáló-
kat pedig a gyülekezetnek kell kiküldeni szolgálatba kézrátéte -
les áldással és folyamatosan imádságban kísérni az ő harcaikat.  
Ahogy  azt  mai  igében  (2012.  10.  28.)  is  olvashattuk  „Mert 
a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatal -
mak ellen,  a sötétség  világának urai  és  a  gonoszság lelkei  el -
len, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Ef. 6.12) Min-
den  szolgálat  komoly  lelki  harc,  amely  mögött  a  gyülekezet 
egész közösségének ott kellene állnia.  Jó példa volt  számunk-
ra, ahogyan Pál apostol feladva az általa megszokott környeze -
tet  –  a  zsinagóga  és  a  zsidók  közösségét  –,  az  Úr  indítására 
a pogányok  felé  fordul.  Biztatás  ez  a  gyülekezet  számára  is, 
hogy merje keresni a kapcsolatot azokkal is, akiknek még sem-
mi közük az egyházhoz.
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A beszélgetések után az ebéd, majd a csendes pihenő követke -
zett.  Már a csendes pihenőben is indultak kirándulások. A vá -
ros  és  a  környék  megismerésében  segítségünkre  volt  Bognár 
Cecil,  az  evangélikus  gimnázium művelődés  szervezője.  Ren-
geteg programot szervezett nekünk és közben folyamatosan el -
látott  információval  és  tudnivalókkal  a  Szigetköz  életéről  és 
múltjáról.  Az  ő  vezetésével  jutottunk  el  többek  között  a  ge -
menci  erdőbe,  Szekszárdra  és  egy  szekszárdi  pincészetbe. 
Szervezett  nekünk  borkóstolót  is,  amin  a  helyi  angoltanár 
szekszárdi borait kóstolhattuk meg. A gyerekeknek bábszínház 
előadást tartott.

Esti programként három előadást is hallhattunk gyülekezetünk 
tagjai  részéről  az  imádság,  az  adakozás  és  az  engedelmesség 
témában. Ezen kívül tartottunk táncházat, ahol moldvai csángó 
körtáncokban voltak együtt a kicsik és a nagyok.

A hetet úrvacsorás istentisztelet zárta.

A táborban komoly problémát jelentett a kisgyermekek részvé-
tele a reggeli áhítatokon. A nagy lárma miatt ugyanis – a szü-
lőket kivéve, akik ehhez már hozzászoktak – a gyülekezet tag -
jai nem tudtak figyelni az igehirdetésre. Ott helyben az a dön-
tés  született,  hogy  megkértük  a  kisgyermekes  szülőket,  hogy 
ne  hozzák  be  a  gyermeküket.  Ez  egy  olyan  feszültségforrás, 
amelyet  a  jövőben  mindenki  számára  megnyugtató  módon 
igyekszünk majd kezelni.

Azt hiszem, az idei tábor mindannyiunk szárára maradandó él -
mény volt. Jövőre a helyszín ismét Bonyhád lesz, ahova szere-
tettel vár a gyülekezet vezetősége mindenkit.

Dimény Gábor
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Egyházi és történelmi évfordulóink

Túrmezei Erzsébet
(Tamási, 1912. – Budapest, 2000.)

100 éve született  Túrmezei  Erzsébet  evangélikus  diakonissza,  ma-
gyar-német szakos tanár, költő, műfordító, valamint az 1990-ben újra 
indult Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület első főnökasszonya.

1941-ben  avatták  diakonisszává.  Rövid  gyülekezeti  szolgálat  után 
éveken  keresztül  leány-népfőiskolát  vezetett  Csömörön.  Versei  és 
műfordításai egyházi újságokban jelentek meg, később önálló köte-
tekkel is megörvendeztette olvasóit.

1951-ben a többi egyházi rendhez hasonlóan a Fébét is feloszlatták, 
a népfőiskolai  munkát  beszüntették,  a  diakonisszák  szétszóródtak. 
Túrmezei  Erzsébet Balassagyarmatra került,  ahol huszonnégy éven 
keresztül  vezette  az ottani  evangélikus  szeretetotthont.  Ezekben az 
években versei csak gépírással terjedtek, közlésüktől – felsőbb utasí-
tásra – az egyházi újságok is elzárkóztak. Hosszú esztendők után je-
lenhettek meg újra versei, verseskötetei.

1990-ben újra indulhatott a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület. 
Főnökasszonyául Túrmezei Erzsébet testvért választották. 10 éven át 
vezette  a  Budapest  hűvösvölgyi  anyaház  diakonissza  közösségét. 
A 2000-ben, nyolcvannyolc éves korában elhunyt Túrmezei Erzsébet 
a 20. század tanúja, sokszor meghurcoltja volt. Mégis bátran és báto-
rítóan vallotta: most élni küldetés.

Görög Zoltánné, Hajni
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Túrmezei Erzsébet: Most élni – küldetés!

Most élni – küldetés!
Elfogadni – alázat.
Ez az én századom:
ez a rohanó, véres huszadik század.
Legelején érkeztem.
Egy világháború átkos árnyéka
már gyermekéveimre ráhullt…
s ma viharszárnyakon
már vége felé száguld.

Atomkor százada lett.
Észbontó kérdések kavarognak,
és nincs felelet.
Két világháború véres emléke
sikoltja bennünk: Béke, béke!
Miért kellene gyűlölnünk, ölnünk?!
Világűrbe törünk, s pusztul a Földünk.

Soha nem tudtunk ilyen sokat,
és soha ilyen keveset.
Feledésbe hulló szavak:
testvér, irgalom,szeretet.
Viharzúgásba vész halk énekem.
S most élni küldetés,
mert így rendelte Isten énnekem?!

Ő egyszer számon kéri küldetésem,
s ítél felettem:

hogyan szolgáltam és hogyan szerettem…
a szabadulás egyetlen útját,
Jézus Krisztust, hirdetni szóval tettel
hogyan siettem!

Még itt vagyok, s most élni – küldetés!
Embermilliárdok kis porszeme,
emberóceán kicsi cseppje, én,
amit tettem és amit tehetek,
olyan kevés!

Vége felé viharzik a század,
vége felé lehellet életem.
Köszönöm, Krisztusom,
hogy ezt a lehelletnyi életet
ma újra
csodatévő kezedbe tehetem.

Továbbsodor magával
századom, ez a viharszárnyú század.

Most élni – küldetés!
Elfogadni – alázat.

Szívemet Krisztushoz emelem.
Enyém a küldetés.
Övé a kegyelem.
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100 éve született magyar evangélikus egyház-
zenészek  (Bevezető megemlékezés 2012.  május 6-án, 
Cantate  vasárnapján,  du.  17  órakor  az óbudai  evangéli -
kus templomban.)

Mai ünnepi együttlétünkön, Kantáte vasárnapján szeretettel  és 
tisztelettel szeretnénk megemlékezni az 1912-ben, kereken 100 
éve  született  három  kiváló  magyar  evangélikus  egyházzené-
szünkről:  idős  Fasang Árpádról,  Rezessy Lászlóról  és  Sulyok 
Imréről.

Mindhármukra  egyaránt  jellemző  volt  az  olykor  nehéz  külső 
körülmények ellenére  is,  az  egyházukhoz  kötődő,  hűséges  ra -
gaszkodás  és  magatartás.  Vállalták  szolgálatukat,  hitük  meg-
vallását  az  egyházi  zene  csodálatos,  lélek-ébresztő,  erősítő 
eszközeivel: akár a komponálásban, az orgonapadon, vagy egy 
éneklő közösség élén.

Egyfajta  önzetlen,  segítőkész  alázat  jellemezte  őket,  aminek 
következménye volt az is, hogy adottságaik különbözősége el -
lenére  is  nagyszerűen tudtak együtt  dolgozni,  alkotni,  ha arra 
szükség  mutatkozott.  Jó  példa  erre  a  jelenleg  is  használatban 
lévő  Evangélikus  Énekeskönyvünk  létrehozásában  való  közös 
munkálkodás.

Példájuk,  alkotásaik,  szellemi  hagyatékuk  erősítsenek  meg 
mindnyájunkat  vállalt  szolgálatunkban.  Ne  hagyjuk  feledésbe 
merülni,  elveszni  mindazt,  amit  reánk hagytak,  őrizzük  híven 
és adjuk tovább majd utódainknak is!

SOLI DEO GLORIA, EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Csorba István
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Megemlékezés a 100 éve született Rezessy 
László evangélikus egyházzenészről

Rezessy  László  1912.  május  30-án  született  Csetneken,  és 
1997. január 29-én hunyt el Budapesten, 85 éves korában.

Neves  karnagy,  zeneszerző,  orgonaművész,  főiskolai  tanszék-
vezető  tanár  volt.  Egyházzenei  tevékenysége ezen belül  is  je -
lentős  szereppel  bírt.  Kóruskarnagyként,  középiskolai  énekta-
nárként  kezdte  működését,  majd  a  budapesti,  pécsi,  később 
az egri  Tanárképző  Főiskola  zenei  tanszékének  vezetője  lett. 
Nyugdíjas korában zeneiskolai orgonatanárként is működött.

Zeneszerzőként,  szakkönyvíróként  egyaránt  ismert  volt,  „Ze-
neelmélet”  és  „Partitúra  olvasás”  című tankönyveit  haszonnal 
forgatták  a  főiskolai  hallgatók.  Számos  kompozíciója  van, 
amelyeket ifjúsági együttesek és világi énekkarok számára írt.

Kiemelten kívánok szólni egyházzenei tevékenységéről.  1937-
től  1949-ig  a  budahegyvidéki  evangélikus  gyülekezet  kántora 
volt és ő alapította meg a közösség énekkarát is. 1949-ben po -
litikai okokból arra kényszerült, hogy le kellett mondania kán-
tori  szolgálatáról,  mert  azt  összeegyeztethetetlennek  találták 
a világi,  pedagógiai  tevékenységével.  Az  énekkar  vezetését 
azonban 1956-ig illegálisan tovább folytatta.  1956-tól 1975-ig 
mások  is  vezették  a  kórust,  majd  1975-től  ismét  néhány évre 
visszahívták az énekkar élére.

Munkáját  fontos  gyűjtemények  összeállításai,  vagy  azokban 
való közreműködés is jellemzi.

1948-ban került  kiadásra az „Adventtől Adventig” című gyűj-
teménye,  1989-ben  pedig  ő  szerkesztette  a  Karénekes-könyv 
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II.  kötetét.  Számos  korál-feldolgozását,  önálló  kompozícióját 
éneklik egyházunk és a többi keresztény felekezet kórusai.

Komoly  szerepet  vállalt  Evangélikus  Énekeskönyvünk  szer -
kesztésében is, jelentősek korálelőjátékai és fordító munkája.

Gazdag életművét számos kitüntetés is jelzi:

A „Szocialista Kultúráért”, a „Felsőoktatás kiváló dolgozója”

és a „Munka Érdemrend bronz fokozata” elnevezésű kitünteté -
sekkel ismerték el munkáját.

Személyesen még mint zeneakadémiai  hallgató a Budai Evan-
gélikus Egyházmegye közös kantáte  szolgálataira  készülve is -
mertem meg az ötvenes évek végén. Hálás szívvel emlékezem 
vissza azokra az időkre, hiszen fiatal, kezdő budavári karnagy-
ként  sokat  tanulhattam  tőle.  Az  élményszámba  menő  közös 
éneklések – olykor  4-5 gyülekezet  kórusaival  – nagyszerű ér -
zésekkel töltötték el mind a karnagyokat, mind a közreműködő 
énekkarok tagjait és pezsdítő hatással voltak az együtt ünneplő 
gyülekezeti  tagokra,  vendégekre  is.  (…És  ez  így  van  mind 
a mai napig!)

Volt alkalmam jó néhányszor vezényelni külön is a budahegy-
vidéki  együttest  és  gyakran  kölcsönösen kisegítettük  egymást 
énekesekkel,  szólistákkal,  kottával.  Szép  emlékeim  közé  tar -
toznak ezek is.

Rezessy  László  énekkari  kompozícióinak  legnagyobb  értékét 
elsősorban  abban  látom,  hogy  mesterségbeli  tudását  felhasz-
nálva, biblikus, mély hittel, szívből fakadó lelkesedéssel alkot -
ta meg műveit.

14



Budaörsi Evangélikus Hírlevél – 2012. Advent, Karácsony

Értéküket  növeli  nagymértékű  használhatóságuk.  Mindig  arra 
törekedett – és ezt nekem is sokszor hangsúlyozta – hogy nem 
az  íróasztalfióknak  kíván  dolgozni,  hanem  az  a  célja,  hogy 
szerzeményeivel  minél  gyakrabban szolgáljon  és  velük  máso -
kat is szolgálatra buzdítson.

Hálás  szívvel  köszönöm meg Istennek a magam és  muzsikus-
társaim  nevében  is  tartalmas,  áldott  életét.  Úgy érzem,  akkor 
becsüljük és őrizzük meg legjobban az ő emlékét,  ha szellemi 
hagyatékát  átörökítjük  mindazokra,  akik  Isten  ügyét  a  szent 
zene erejével kívánják a jövőben is szolgálni.

Csorba István

Sulyok Imre

1912. március  30-án született  Budapesten.  Édesapja dr.  Schu-
lek Alfréd szemészorvos, édesanyja Rajner Jolán. Középiskolai 
tanulmányait  1922 és 1930 között a II. kerületi  Érseki Katoli -
kus  Reálgimnáziumban  végzi.  Egy  évi  sorkatonai  szolgálat 
után  1931-től  1941-ig  a  Budapesti  Zeneművészeti  Főiskolán 
tanul  zeneszerzés,  középiskolai  énektanár,  orgona  és  protes -
táns egyházzene szakon.

1936-tól  1951-ig  az  óbudai  evangélikus  gyülekezet  kántora. 
1939-től a Magyar Rádió munkatársa, ekkor kér névmagyarosí-
tást. 1940-ben feleségül veszi Bodolay Mártát (†1991), 4 gyer -
mekük  születik.  1945-ben  hosszú  kutatómunka  után  megjele-
nik Schulek Tiborral  együtt  összeállított  Régi  Magyar  Istenes 
Énekek című gyűjteményük.  Közben 1944. októberében tarta -
lékos tisztként behívják, a háború vége Ausztriában éri.  Haza -
térésekor  orosz  hadifogságba  kerül,  kiviszik  a  Szovjetunióba, 
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és  csak  1947.  júniusában  térhet  haza.  1950-ben  elbocsátják 
a Rádióból.  1951-ben  a  kelenföldi  gyülekezet  kántora  lesz, 
ahol a karvezetői munkát 1980-ig, a rendszeres orgonista szol -
gálatot  pedig egészen 2004 januárjáig  végzi.  1956-tól  11 tan -
éven át az Evangélikus Teológiai Akadémián tanít egyházi ze-
nét.  Külső munkatársi  megbízások után 1958-tól  a Zeneműki -
adó  Vállalat  szerkesztője,  1967-től  főszerkesztője.  1972-ben 
nyugdíjba megy,  és  azóta az új  Liszt-összkiadás  szerkesztője.  
1994-ben Liszt Ferenc-díjat kap.

A már  említett  egyházzenei  munkái  mellett  részt  vett  az  éne-
keskönyv 1955-ös Új része, az 1982-es új Evangélikus Énekes-
könyv  és  a  hozzájuk  tartozó  korálkönyvek  szerkesztésében. 
Számos világi és egyházi zenemű szerzője,  illetve közreadója, 
cikkek írója.

2008. november 24-én hunyt el Budapesten.

A „Nem voltam egyedül I.” kötetben Ittzés András készített in-
terjút Sulyok Imrével.

Csorba István
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Itt van Isten köztünk!

Egy kisgyermek küzdelme Isten segítségével

„Az asszony pedig odaérve leborult előtte és ezt mondta:
Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni  

a gyerekeknek a kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony 
azonban így felelt: Úgy van Uram. De hiszen a kutyák is esznek 
a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt  

hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.”
(Máté, 15,25)

Sokszor olvastam ezt a bibliai történetet, és mindig egy kisgyermek 
története jutott eszembe, ami jól példázza, hogy Isten útjai mennyire 
érthetetlenek sokszor számunkra.

Tanácsadási  alkalom volt,  és  a  váróból  az  egyik  védőnő kétségbe 
esve jött be a rendelőbe.

– Doktornő, itt van egy anyuka a gyerekével, és úgy látom, a gyerek 
bárányhimlős.

Egy pillanatra én is megijedtem, mert a váró tele volt pár hetes-hóna-
pos  csecsemővel.  Nem is  volt  akkor  bárányhimlő  járvány.  Ennek 
a családnak több gyermeke volt, akik nem jártak közösségbe.

– Azonnal hozza be – mondtam a védőnőnek.

Bejött az anya, a bebugyolált másfél éves gyerekkel, aki valóban bá-
rányhimlős volt, de amikor megvizsgáltam, kiderült, hogy az agyhár-
tyagyulladás  tünetei  is  fennállnak.  Az egyébként  is  rosszul  táplált 
kisgyerek nagyon rossz állapotban volt.  Mentőt hívtam, és sürgős-
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séggel beküldtem a kórház fertőző osztályára. Teltek a hónapok, és 
csak annyi hírt kaptunk róla, hogy nagyon rossz állapotban van. Kö-
rülbelül fél év múlva szólt a védőnő, hogy a gyermeket hazaadták 
a kórházból.  Rendelés  után  azonnal  kimentünk  a  családhoz.  Nem 
írom le azt a koszt, nyomort ami ott volt. Kérdésemre, hogy hol van 
a gyermek, az anya az ágynak nevezett tákolmány alól kihúzott egy 
fateknőt, és benne koszos rongyok között a kisgyereket. A gyermek 
a betegsége alatt majdnem a pár-hónapos súlyára fogyott vissza. Pró-
báltam elmagyarázni az anyának, hogy hogyan gondozza, etesse a ki-
csit, mert a kórház úgy adta ki, hogy már megindult a súlygyarapodá-
sa. A védőnő minden segítséget megadott, minden támogatást elinté-
zett. Pár nap múlva újra mentem a kora délelőtti órákban. A nagyobb 
gyerekek az asztal körül ültek, és mit látok, a kis beteg az asztal alatt 
szedegeti a morzsákat, meg azt, amit némelyik testvére játékból le-
dob az asztal alá, mert szerintük a kicsi olyan, mint egy kiskutya.

Az anya nem vette észre, hogy a gyermek kimászott a teknőből, csak 
akkor, amikor mondtam, hogy szeretném megnézni a gyereket, akkor 
jött dühbe, hogy miért mászott ki az ágy alól, ott a helye.

Az asztalnál ülő legkisebb gyerek megszólalt:

– Olyan jó játék, megeszi, amit ledobálunk neki.

A látogatások során tapasztalt apró dolgokból rájöttem, hogy az anya 
abban bízott,  hogy – finoman szólva – nem kell sokáig fáradoznia 
a gyermek miatt, de a testvérek „játékának” köszönhetően a kis beteg 
lassan gyarapodott. A többiek már a kistestvért látták benne, és el-
kezdték etetni a sajátjukból, amit kaptak.

Minden alkalommal  elgondolkoztam,  hogy Istennek csodája,  hogy 
a kis beteg életben maradt. A nagyobb gyerekek tanították meg fel-
állni, járni, aztán már kezdett szavakat mondani. A testvérek számára 
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nem volt ez tudatos cselekvés, csak játék.  A vele való foglalkozás 
az anya kötelessége lett volna.

Ezekben a gyerekekben a szeretet,  a törődés ösztöne ébredt fel, és 
lassan az anya is elfogadta a gyermeket. Hiszem, hogy Isten azért tar-
totta életben, hogy ebben az alkoholista családban, ahol csak durva-
ságot,  és  a  nyomor  minden  kínját  látták  a  gyerekek,  megérezzék 
a testvéri szeretet melegét, és megtanulják egymást segíteni.

„Mily drága a Te szereteted Istenem, szárnyad árnyékába menekül-
nek az emberek. Zsolt. 36,8

Budaörs, 2012. november 18.

Nagy Endréné, Zsuzsi néni

Programok

2012.

December 24. hétfő 15 óra
Szenteste istentisztelet –
gyermekek Karácsonya

December 25. kedd 8:30
Istentisztelet
Törökbálint

December 25. kedd 10 óra
Istentisztelet

December 26. szerda 8:30
Istentisztelet
Biatorbágy

December 26. szerda 10 óra
Istentisztelet
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December 26. szerda 15 óra
Istentisztelet
Herceghalom

December 28. péntek 18 óra
IHCs
a Szilveszterrel kapcsolatban

December 31. hétfő 18 óra
Óév esti istentisztelet

December 31. hétfő 19 órától
Ifis Szilveszterezés

2013.

Január 1. kedd 10 óra
Újévi istentisztelet

Január 2. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Január 2. szerda 18 óra
Bibliaóra

Január 3. csütörtök 17 óra
Gömöriekkel közös
presbiteri gyűlés
Miskolc

Január 4. péntek 18 óra
IFI-klub (összevont)

Január 7. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Január 8. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Január 8. kedd 18:30
Futball

Január 9. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Január 9. szerda18 óra
Bibliaóra

Január 10. csütörtök 17 óra
EBBE
1085 Budapest, Üllői út 24.

Január 14. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Január 15. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Január 15. kedd 18:30
Futball

Január 16. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra
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Január 16. szerda 18 óra
Bibliaóra

Január 19. szombat 8 óra
EKE Bibliaiskola

Január 20 – január 27
Ökumenikus Imahét

Január 21. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Január 21. hétfő 20 óra
Guruló Tanítványok-férfikör
Red Baron

Január 22. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Január 22. kedd 18:30
Futball

Január 23. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Január 23. szerda 18 óra
Bibliaóra

Január 28. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Január 29. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Január 29. kedd18:30
Futball

Január 30. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Január 30. szerda 18 óra
Bibliaóra

Február 1. péntek 18 óra
IFI-klub (összevont)

Február 4. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Február 5. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Február 5. kedd 18:30
Futball

Február 6. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Február 6. szerda 18 óra
Bibliaóra

Február 9. – február 17.
Házasság hete
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Február 11. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Február 12. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Február 12. kedd 18:30
Futball

Február 13. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Február 13. szerda 18 óra
Bibliaóra

Február 14. csütörtök 17 óra
EBBE
1085 Budapest, Üllői út 24.

Február 16. szombat 8 óra
EKE Bibliaiskola

Február 18. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Február 18. hétfő 20 óra
Guruló Tanítványok-férfikör

Február 19. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Február 19. kedd 18:30
Futball

Február 20. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Február 20. szerda 18 óra
Bibliaóra

Február 22. péntek 18 óra –
február 24. vasárnap 13 óra
MAG-Révfülöp

Február 25. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Február 26. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Február 26. kedd 18:30
Futball

Február 27. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Február 27. szerda 18 óra
Bibliaóra

Március 1. péntek 18 óra
IFI-klub (összevont)
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Március 4. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Március 5. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Március 5. kedd 18:30
Futball

Március 6. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Március 6. szerda 18 óra
Bibliaóra

Március 11. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Március 12. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Március 12. kedd 18:30
Futball

Március 13. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Március 13. szerda 18 óra
Bibliaóra

Március 14. csütörtök 17 óra
EBBE
1085 Budapest, Üllői út 24.

Március 18. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Március 18. hétfő 20 óra
Guruló Tanítványok-férfikör

Március 19. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Március 19. kedd 18:30
Futball

Március 20. szerda 15 óra
Lelkészi és hivatali fogadóóra

Március 20. szerda 18 óra
Bibliaóra

Március 23. szombat 8 óra
EKE Bibliaiskola

Március 23. szombat 9 óra
Ifivezetők Házi Csoportja

Március 23. szombat 10 óra
Országos Hittanverseny
megyei fordulója
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Március 25. hétfő 17 óra
Konfirmáció nagyoknak

Március 26. kedd 17 óra
Konfirmáció kicsiknek

Március 26. kedd 18:30
Futball

Március 28. Nagycsütörtök
 18 óra
Istentisztelet

Március 29. Nagypéntek
 18 óra
Istentisztelet: Passióolvasás

Március 31. vasárnap 5:30
Húsvét Hajnali Istentisztelet

Rendszeres alkalmak

Istentisztelet Budaörsön minden vasárnap 10 óra
Gyermek Bibliakör (Vasárnapi Iskola) az Istentisztelet alatt
Istentisztelet Törökbálinton a hónap első vasárnapján 830-kor.
Istentisztelet Biatorbágyon a hónap második vasárnapján 830-kor.
Istentisztelet Herceghalmon a hónap harmadik vasárnapján 15-kor.
Kisifi pénteken, 17-kor
Nagyifi pénteken, 19-kor

Bu da ör s i  E va ng é l ik us  H í r levé l

a Budaörsi Evangélikus Gyülekezet lapja
Felelős kiadó: Endreffy Géza, lelkész

Felelős szerkesztő: Kochis Andrea
Tördelő szerkesztő: Kochis Pál Zoltán

Sokszorosítás: Unk János
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