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KETTőS vAgy hármAS jUBILEUm

A győri Diakonissza Anyaház és a győri Evangélikus Szeretetház építésének,
majd szolgálatának szép története 1885-ben, 125 évvel ezelőtt kezdő-
dött. 1910-ben, 100 évvel ezelőtt érkezett meg az első két diakonissza-
nővér Pozsonyból. A jubileum az idén, 2010-ben tehát kettős. Ki lehetne
a sort egészíteni azzal, hogy 1925-ben, 85 évvel ezelőtt kezdték újra a di-
akonisszamunkát győrben az első világháború és a Tanácsköztársaság
után.

Az emlékezést a címben idézett mondat kifejtésének is tekinthetjük, a törté-
netet így láthatjuk. Ezt a mondatot Lukács István igazgató-lelkész írta egyik
levelében a nővéreknek 1942-ben. ő 1939-től 1948-ig volt az anyaház
igazgatója, amikor a „kicsiny kezdet” már komoly intézménnyé, szinte or-
szágos egyházi szolgálattá fejlődött, s amikor a bátorítás újra időszerű
lett, mert a „nagy dolgokra”, szolgálatukra sötét árnyék vetődött.

Ezt az írást e kis könyv írója 2010 jubilate hetében kezdte. Ezért is haszná-
lom az egyszerű emlékezés helyett a jubileum szót. A latin szó hangosan
kifejezett, kitörő örömöt jelent, örömrivalgást, egyházi használatban a nép
örömkitörését. Olyan ez az emlékezés, ami az egyházat, gyülekezetet ki-
törő ujjongásra, örömre indítja. A következő írás nemcsak emlékezésre,
hanem ilyen örömre és hálaadásra is akar indítani: magyarországi Evan-
gélikus Egyházunkon belül a győri Diakonissza Anyaház szeretetszolgá-
latának születéséről és történetéről szól.

ha a formaruhás diakonisszaszolgálat ma nem is tűnik népszerűnek, a sze-
retetszolgálat − hála Istennek − folytatódik. mint látni fogjuk, folytatódott
a diakonisszaegyesületek beszüntetése után más módon, és ma is bon-
takozóban, erősödőben van minden gyengeségünk ellenére. jézus
Urunk szava szerint „szegények (árvák, özvegyek, elesettek) mindig lesz-
nek köztetek.” Az igazi emlékezés tehát nemcsak hálaadásra és örömre,
hanem ma is felelős, leleményes szolgálatra akar indítani. Urunk időtálló
szava mindenkor érvényes: „irgalmasságot akarok”.

A korabeli forrásokban a szeretetház és az anyaház szavak hol nagy-, hol
kisbetűvel szerepelnek. A szövegben mi a Szeretetház szónál a nagy-, az
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anyaház szónál a kisbetűs írásmódot vettük át. Idézeteknél csak mini-
mális változtatásokat végeztünk (vesszőhasználat, ékezet).

hITvALLáS A DIAKOnISSzA hIvATáSáróL

„minden szolgálatnak alapját jézus Krisztusnak keresztje képezi, melyet a
győri diakonisszák is egyedüli díszként és ékességként hordanak. Annak
a tökéletes szolgálatkészségnek az erejével, mellyel az Úr az övéi számára
halálra ment, tanítványai is odaszentelik viszont-hálaáldozatul életüket,
amikor egyházának szenvedő tagjai számára hűséges szolgálókként je-
lentkeznek. Ahogyan az Úr a keresztig és a kereszten szolgál az övéi szá-
mára, a szolgálatnak ezt a lelkét kell a diakonisszának Urától megtanulnia.
A keresztről való beszéd az evangélium középpontja, melybe a diako-
nisszának bele kell magát élnie, hogy szolgálatának igazán megfelelhes-
sen. A kereszt feletti töviskorona arra emlékeztet, hogy a diakonissza-
szolgálat odaadást és áldozatot követel, a mindig teljesebbé váló ön-
megtagadásnak az áldozatát, de emlékeztet ez a töviskorona arra is, hogy
gyönyörűséges és gazdag is ez a szolgálat, mert koronát mindig királyok
viselnek, töviskoronát pedig a királyok királya viselt. Csak a kereszten át
vezet az út el a koronáig, de ha a tanítvány odaadó hűséggel áll Krisztus
keresztje alá, el nem vétetik tőle a korona. Az égő lámpa a szolgálatnak
a jelképe, azé a szolgálaté, melyet a diakonisszának Krisztus keresztjé-
nek erejével és a töviskorona viselésének készségével végeznie kell. vi-
lágosságuk eleven fényként lobogjon az emberek előtt, úgy, amint azt az
Úr minden tanítványától elvárja, világosságuk azonban az Úr világossága,
mert egyedül ő oszlathatja el a homályt, és ád a szegényeknek, hogy le-
gyen miből adniuk. ne abban az értelemben ragyogtassa a diakonissza
a maga világosságát, hogy lássák az emberek, kicsoda és mi mindenre
képes ő. A világosság nem önmagáért lobog, és az, akit ez a világosság
megvilágít, egyedül Krisztus legyen. Amiképpen a világosság önmagát
emészti, mikor fényben ég, azonképpen a diakonisszák is áldozzák oda
erejüket, nem könnyelműen eltékozolva, de mégis boldog, örömteljes
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odaadással. Az égő lámpás az éberségnek, a vőlegényét váró szívnek a
jelképe és halvány visszfénye itt ezen a földön a mennyei lakodalmas
házban ragyogó örök világosságnak. mindezeket a Szentlélek jelképe
foglalja egybe és tetőzi be. Csak a Szentlélek ereje és irányítása által tör-
ténhet jézus Krisztusnak dicsőítése. A Szentlélek erejének kell mindent
áthatnia, megtisztítania. A Szentlélek erősítésére és irányítására van szük-
ség. minden igazi diakonisszaalkotás, mint minden igazi keresztyén
munka, a Léleknek gyümölcse.”1

A fenti szöveg fölé, amit minden felavatott diakonissza megkapott névre
szóló oklevélként, a neuendettelsaui anyaház címere volt festve, az idé-
zett szöveg ezt a képet magyarázza.
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1 Buthy Ella: A győri ev. gyülekezet Szeretetházának és Diakonissza Anyaházának története.
Kézirat a győri anyaház levéltárában (1975 körül írta?). A kép rajta a neuendettelsaui anyaház
címere.

gyori:Elrendezés 1 2010.08.10. 12:09 Oldal 4



Ehhez tartozik még az ugyancsak huber Etelkánál található diakonisszaöl-
tözék leírása is: maga az öltözék az évszázaddal ezelőtti egyszerű nők
öltözéke volt. Eredetileg tehát nem formaruha, hanem akkor átlagos női
öltözék volt. A főkötő értelme: amint a lányok fejét „bekötik”, amikor férj-
hez mennek, és ez jele volt annak, hogy már nem a maguk urai, a dia-
konissza is fejfedőt visel jelképeként annak, hogy nem a maga ura,
hanem Krisztus a vőlegénye és vezetője. A kötény a sokszor megalázó
szolgálat jelképe, amint jézus is kendőt kötött, amikor tanítványai lábát
megmosta.

Wilhelm Löhe, az egyik németországi diakonisszaintézet alapítója írta: „ha
festő lennék, lefesteném a diakonisszát különféle munkájában. Az egyik
képcsoport: lefesteném a diakonisszát az oltár előtt és az istállóban, le-
festeném, amint a mezíteleneket irgalmasan felöltözteti, lefesteném a
templomban, a kórteremben, a szántóföldön és a kórusban, amint a hal-
leluját énekli. nem mindig ünnepi ruhában festeném, de mindig ugyanazt
az egy személyt. mert szükséges, hogy a diakonissza minden munkára
kész legyen. nem szabad az alacsony munkát szégyellnie, sem a nagyot
elrontania. Lábával a föld porában, sarában, kezével a hárfán, fejével
jézus megismerésének napsugarával. A képcsoport alá írnám: dolgozni,
játszani, énekelni.”

rövID BIBLIAI éS EgyETEmES
EgyházTörTénETI ALAP

Arra nincs sem keret, sem idő, hogy a diakónia történetét akárcsak nagy lé-
pésekben is áttekintsük.2 már Pál apostol is ír Fébéről (Phoibéról) levelében
(róm 16,1) mint diakónusról. A diakonissza szó a későbbi századok fo-
lyamán született meg. A szeretetszolgálat − férfiak és nők diakóniája − év-
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2 Egyháztörténeti munkák sokaságára hivatkozhatunk. Keveházi László: Irgalmasságot akarok
(A diakónia bibliai alapjának, egyetemes és hazai történetének vázlata) című még megjelenés
előtt álló kézirat.
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századokon át folyt. már az ősegyházban megszületett az özvegyekről
gondoskodással és a hét diakónus megválasztásával (ApCsel 6). Az ige-,
tanító- és szeretetszolgálatnak egyszerre kell folynia az egyházban, ezekre
együtt van szükség. Folytatódott a római Birodalomban, a népvándorlás
alatt, a középkori egyházban, és egyre elismertebb lett nem csak egyházi
körökben. Elég itt csak julianus császár (361-ben koronázták meg) le-
velére utalni, amikor vissza akarta hozni a pogányságot, ezt írta egy Ar-
sacius nevű pogány főpapjának: „miért nem vesszük tudomásul, hogy
az idegenek iránti kedvességük, a halottak sírjával való törődésük, életük
külső szentsége az, ami a legnagyobb hatással volt az ateizmus (julianus
ezt a szót használta a keresztyénségre!) gyarapításában? Azt hiszem,
mindezen erényeket valóban és őszintén gyakorolnunk kellene. S nem
elegendő, hogy egyedül csak te gyakorold azokat, de kivétel nélkül azt
kell tennie galatia valamennyi papjának. (…) minden városban alapíts ál-
landó szállásokat abból a célból, hogy az idegeneknek hasznára legyen
nagylelkűséged, nemcsak saját népünk számára gondolom ezt, hanem
mások számára is, akik pénzszűkében szenvednek. (…) mert szégyen-
letes, hogy miközben soha egyetlen koldus nem kényszerül koldulásra,
s az ismeretlen galileaiak (a keresztyének!) mind saját szegényeiket, mind
a mieinket támogatják, mindenki látja, hogy saját népünk híjával van a tő-
lünk kapott segítségnek.”3 Folyt a szeretetszolgálat a reformáció korában
is, Luther márton maga is foglalkozott a kérdéssel.4 hamis tehát, hogy a
reformációnak erre nem volt ideje. Egyrészt a reformáció szolgálatának
nem ez volt a hangsúlya, másrészt a reformáció csak helyére tette a szol-
gálatot: a hitből jön a cselekedet, és nem érdem. A 19. század volt a „bim-
bózás és virágzás” ideje, elég, ha csak Wilhelm Löhe, johann Wichern,
Theodor Fliedner, Eva Thiele-Winkler nevére utalunk, sok más ragyogó
név mellett. mint az ősegyházban: a szükség és szeretet egyszerre hozta
létre a szeretetszolgálatot ebben a korban is. A további századok folyamán
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3 A keresztyénség története. Liliput Könyvkiadó, 1966. 147. o.
4 Luther márton: Egy gyülekezeti közpénztár szervezete. 1523. masznyik Endre (szerk.): Luther

iratai. Pozsony, 1908. Iv. 83−113. o.
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így erősödött és terjedt aztán világszerte a diakonissza- és a belmissziói
mozgalom. Amit a 4. században julianus írt, ugyanazt érezhettük ha-
zánkban is, amikor az állam sok intézményünket elvette, egyesületeinket
megszüntette, a szeretetszolgálat folytatódhatott, a betegeket, elesette-
ket szabad volt ápolnunk.

A „hAzAI” gyöKErEK

A hazai szót idézőjelben olvassuk, a diakonisszák hazai szolgálata ugyanis
a Trianonnal elszakított Pozsonyban indult. „Gyülekezetünk és vele együtt
a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyházunk 1914. május hó 3-
án emlékezetes ünnepet ült.”5 − „Ekkor avatta fel ugyanis a pozsonyi gyü-
lekezet három egymással szorosan összefüggő diakonissza-anyaház,
árva- és kórház új hatást keltő és célravezető hajlékát.” Ennek a nagy ün-
nepnek gyökereire is érdemes visszatekinteni: az árvaház alapítványa
1762-ben született. A leányok árvaintézete 1805-ben keletkezett, s ezt
1892-ben összekapcsolták a diakonissza anyaházzal. A kórházat 1799-
ben alapították. 1890-ben a gyülekezet közgyűlése határozatot hozott:
„Urunk azt mondá tanítványainak: betegeket gyógyítsatok. gyülekeze-
tünk megfogadta ezt az intést, mikor elhatározta, hogy diakonisszaházat
alapít.” 1891 tavaszán két gallneukircheni nővér kezdte meg a diako-
nisszamunkát Pozsonyban. 1895-ben két nővér már Sopronba ment a
munka szélesítése céljából.

Az alapítás és indítás, pontosabban a kórház, árvaház és diakonissza anya-
ház összekapcsolásának nagy ünnepélye 1914-ben Pozsonyban tör-
tént. Az ünnepély három (német, szlovák és magyar) nyelven zajlott. A
német igehirdetést Schmidt Károly jenő esperes, a szlovák nyelvűt dr.
Szeberényi Lajos püspök, a magyar nyelvűt gyurátz Ferenc püspök vé-
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5 Emléklapok a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség új intézeti épülete a Diakonissza-
Anyaház, árva- és Kórház 1914. évi május hó 3-án jubilate vasárnapján végbement felava-
tásának emlékére. Pozsony, 1914. EOK.
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gezte. Többek felszólalása után dr. Baltik Frigyes püspök mondta el fel-
avató beszédét. érdemes arra is figyelnünk, hogy egyházunkban 1901-
ben a külmissziói, 1914-ben pedig a belmissziói munka is Pozsonyból in-
dult. még 1894-ben a pozsonyi gyülekezet röpiratot adott ki Schmidt Ká-
roly jenő lelkész és Obermeier Erzsébet főnővér aláírásával, melyben az
egész egyház támogatását kérik, és szolgálatra buzdítanak. Az írás ezzel
a verssel fejeződik be:

Magas főpap, aki értem
Feláldoztad magadat,
Add, hogy legyen földi éltem
Neked szentelt áldozat.6

A 19. század végén egy jelentés szerint Pozsonyon kívül már Lőcsén, Sop-
ronban, Kőszegen, Pinkafőn, Eperjesen és rozsnyón végzett szolgálatot
több mint 20 diakonissza gyülekezetekben, kórházakban.

1914-ben, a nagy ünnep alkalmával újra megjelent egy röpirat: „ha valaha,
úgy napjainkban különösen fontos kötelessége egyházunknak az, hogy
veszélyeztetett tagjait fölkeresse, szükségükben segítségükre legyen, álta-
lában, hogy szeretetben munkás hittel gyakorolja az élő keresztyénséget.
ámde mindehhez munkaerőre van szükség. Ilyenenként önként kínálkoz-
nak a diakonisszák. A pozsonyi gyülekezet egész Magyarország, a magyar-
honi ág. hitv. evangélikus egyházunk számára diakonissza anyaintézetet
alapított. 1891-ben indította és a mai napig áldozatokkal fenntartotta.
Azóta számos gyülekezetet látott el diakonisszákkal, Sopront, Eperjest,
Kőszeget, Pinkafőt, Lőcsét, Locsmándot, Késmárkot, Iglót, győrt, Bu-
dapestet stb. (…) Fel, tehát kedves hitrokonaink, tegyünk meg mindent,
hogy ilyen intézetünk legyen. gyámolítsatok, segítsetek bennünket. jó-
tetteitek áldása magatokra száll vissza. Pozsony, 1914. július havában.
Schmidt Károly jenő vezető lelkész, Billnitzer matild főnöknő.”

8

6 röpirat a pozsonyi ágost. hitv. ev. egyházközség diakonisszaintézetéből. Sopron, 1894.
szeptember. EOK.
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A győrI KEzDETEK − Az ELSő ház

„A győri evangélikus egyházközségünkből természetszerűleg fejlődött ki a
Szeretetház, itt ősidőktől fogva együtt járt a hithűség az áldozatkész sze-
retettel. Az egyház rendszeresen gondoskodott mindig a házi szegé-
nyekről, a templom ajtajainál perselyeket tartott a városi szegények ja-
vára, az úgynevezett alumnistákat (szegény sorsú gimnáziumi tanulók)
egyes családok egész éven át élelmezték.”7 A gyülekezeti diakóniai szol-
gálatot tehát már régtől gyakorolták.

Ezen a háttéren Karsay Sándor, a győriek egyik lelkésze, dunántúli püspök
„lelkében fogamzott meg először egy ilyen szeretetintézmény gondolata,
mikor püspöki körlevélben 1883. október 21-én felhívást intézett a győri
gyülekezethez, hogy Luther márton 400 éves születési évfordulóját ün-
nepelje meg hálaadó istentisztelettel, s hogy ennek a nevezetes időnek
emlékét örökítse meg az ünnepi offertóriumból és közadakozásból eredő
valami jótékony intézmény, Szegény- és árvaintézet néven.”8 1883 de-
cemberében már megszületett a határozat, hogy alapuljon „munkakép-
telenné lett és becsületben elaggott gyülekezeti férfi és nőtagok és árvák
részére egy menhely”. megindult a gyűjtés, és a komoly összegen kívül
a gyülekezet házat kapott nádorvárosban, a Kálvária utcában martiny jú-
liától és ráth Teréziától. mindketten áldozatos életű gyülekezeti tagok vol-
tak, házuk lett a szegény- és árvaintézet első otthona. megindult a szer-
vezkedés a ház renoválására és a megnyitás előkészítésére.

1885. december 8-án adták át a házat rendeltetésének, ennek a nagy je-
lentőségű, szerénynek látszó kezdetnek 125. évfordulóját ünnepeljük.
Két munkaképtelen idős férfi és négy árva gyermek voltak az első lakók.
A két idős férfi halála után két újabb gyermeket vettek fel. Egy tanító a
gyermekekkel foglalkozott, és egy orvos díjazás nélkül ellátta őket. volt
gazdasszonyuk, aki a háztartást vezette. 1900-ban választották vezetővé
Borsody Lajos tanítót, aki itt kapott lakást is. Ekkor már 4 idős és 8 fiatal
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7 Pálmai Lajos: A Győri Evangélikus Szeretetház története 1883−1933. győr, 1933. 3−4. o.
8 Pálmai, 5. o.
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lakott az otthonban. I’só vince akkori győri lelkész és grünwald józsef
gondnok sokat foglalkoztak a gyermekekkel, áhítatokat és egyéb alkalmat
tartottak részükre.

1902-ben meghalt Karsay Sándor lelkész, püspök, az intézet irányítója.
Utóda a gyülekezetben és a szeretetszolgálat irányításában Pálmai Lajos
addigi tárnokréti lelkész. ő lett az árvaház lelkipásztora is. Ekkorra az in-
tézet egyre kisebbnek bizonyult, a munka pedig terebélyesedett, meg-
alakult a Belmissziói Bizottság. „Elodázhatatlan volt egy új árvaház épí-
tése” – írta Pálmai Lajos. Szaporodtak az adományok és alapítványok is
a diakóniai célra, ez azt jelezte, hogy a gyülekezet folytatni és erősíteni
szeretné a szeretetszolgálatát.
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A máSODIK hAjLéK

A szervezés és munka lassabban ment, mint képzelték, az új hajlék meg-
valósítása ugyanakkor egyre sürgetőbbé vált. Egy pénzügyi bizottsági
ülésen Pálmai Lajos annyira szívhez szólóan ecsetelte a helyzetet, hogy
dr. Fischer Sándor gyülekezeti felügyelő másnap reggel így állított be
hozzá: itt van az új Szeretetház! Kiderült, hogy Bálint mihály, egy hűséges
gyülekezeti tag, gazdálkodó, már régebben elhatározta, hogy végrende-
letileg a gyülekezetre hagy egy komoly összeget. A felügyelő, aki tudott
erről, felkereste, feltárta előtte a helyzetet, s kérte: amit a végrendeletben
a gyülekezetre hagyna, adja át most, életében, hogy még ő is láthassa
annak gyümölcsét. Bálint mihály 60 000 koronát azonnal a gyülekezet
rendelkezésére bocsátott a nemes célra. „Lehet-e ez más érzés, mint a
Krisztusban mindeneket egyesítő szeretet, lehet-e egy ilyen adományok-
ból épült háznak más a neve, mint Szeretetház?” – tette fel a kérdést írá-
sában Pálmai Lajos megrendülve. Előzőleg a város a vasút mellett akart
telket adni a gyülekezetnek erre a célra, ez azonban forgalmas és zajos
hely volt. A lelkészek a rába partján fekvő kertjüket ajánlották fel erre a
célra. A város a telek helyett 10 000 koronát adott. Ezen a szép, csen-
des helyen épült az új, akkor modern, nagy, méltóságteljes, emeletes,
ma is álló épület. Azóta tölti be szeretetházi küldetését felelősséggel,
örömmel, küzdelemmel. S ha jellege változott is az idők folyamán, szol-
gálata nem.

A győrI DIAKOnISSzASzOLgáLAT KEzDETEI

A Belmissziói Bizottság közben egyesületté növekedett. Ennek választmá-
nyában érlelődött a gondolat, hogy az árvaházi gyermekek és elaggottak
gondozására a belmissziói előadásokból megismert diakonissza nővére-
ket kellene alkalmazni, akik egész életüket a szeretetszolgálatra szente-
lik. A pozsonyi anyaháztól kértek két diakonisszát.
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„A nádorvárosi árvaház tehát végső napjait élte, de ezeket is bearanyozta az
örvendetes esemény, hogy a pozsonyi diakonissza anyaház elismerte
győrt új állomáshelynek, s ide küldte az árvaház vezetésére huber Etelka
és Frühwirth Auguszta nővéreket 1910. február 9-én. Ez az a második
esemény, amelynek jubileumát ünnepeljük.

„A pozsonyi háznak ugyan voltak állomásai, többek között Sopronban, Kő-
szegen, Lőcsén, Késmárkon, de ezek mind német gyülekezetek voltak.
Az első magyar állomás a győri volt. nagy volt a ribillió, amikor kitűnt, hogy
a győri gyülekezet diakonisszákat kér. Persze, mint mindenütt, a pozso-
nyi házban is megindult a találgatás: ki fog győrbe kerülni. vezetőségünk
úgy határozott, hogy Frühwirth Auguszta nővért és engem küldenek. 23
éves voltam.

mikor megérkeztünk a győri állomásra, nagy sokadalom volt. Ott voltak a lel-
készek, segédlelkészek, a felügyelőhelyettes és néhány gyülekezeti tag.
A városháza előtt sok hintó állt. Azt gondoltuk, lakodalom van, vagy or-
szággyűlési képviselőt várnak. Aztán kiderült: a diakonissza nővéreket
várták. magamban befelé kuncogtam, mert mindenki azt gondolta, én
vagyok a főnöknő.”9 A régi házhoz vitték őket először, ott volt fogadásuk.
Ott voltak a lakókon kívül a Belmissziói Bizottság tagjai is. A diakonisszák
a tanító lakását kapták meg. „Isten azóta a munkát megáldotta, és mi
csak hálát tudunk adni ezen a napon különösképpen azért, hogy minden
emberi gyarlóság ellenére Isten a mi zászlónkat magasan lobogtatja. Azért
kell a diakonissza nővéreinknek könyörögni, hogy az Úristen ne vonja el
tőlünk áldó kezét” – fejezi be huber Etelka emlékezését.

A két kiküldött diakonisszát másnap, február 10-én, vasárnap vezette be
szolgálatába Prőhle henrik pozsonyi lelkész. Ünnepi szokás lett, hogy
Etelka nővér minden évnek ezen a napján elmondta a nővéreknek érke-
zésük emlékeit.

12

9 huber Etelka visszaemlékezése 1948. február 10-én (38. évforduló). Kézirat a győri gyüle-
kezet levéltárában.
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örömöK éS nEhézSégEK Az Új házBAn

Az új ház építkezése 1912 márciusában ért véget. március 24-én adta át a
szép épületet rendeltetésének örvendező, nagy gyülekezet előtt gyurátz
Ferenc püspök. Az igazgató Pálmai Lajos lett, vezető nővér huber Etelka.
Frühwirth Auguszta másfél évig dolgozott huber Etelkával, aztán Kőszeg-
re helyezték, majd visszatért Pozsonyba. Új segítője is támadt Trauer Irén
diakonissza nővér személyében, aki Auguszta nővér helyére érkezett. Az
árvaházban 15 gyermek volt, a menházban 4 idős nő. A fizetőképes ma-
gányos nők befogadására külön szobákat biztosítottak. még ennek az
évnek őszén megindult a leányinternátus élete is 25 vidéki középiskolás
növendékkel. Tágult tehát az ellátottak köre, szép, nagy szobákkal, háló-
termekkel, fürdőszobákkal rendelkezett az épület. Egyedül a nagyterem
mutatkozott kicsinek már most, jegyezte meg Pálmai Lajos, mert sok alka-
lommal zsúfolt volt. Egyébként, ahogy ő írta: „tisztaság, rend, munkásság,
egymás szeretése és segítése tették kellemessé az ott-tartózkodást,
templomhangulatos megnyugvássá a naponkénti áhítatos istentisztele-
teket. Sokszor láttam, mikor egy kis árva vagy leánynövendék szeretet-
tel bújt a kedves nővér ölébe, s olyan nehezére esett, hogy nem mond-
hatta neki: édesanyám. Pedig az volt. Ennek az értékmérése is az Isten
országa statisztikájába tartozik.” Az adományok tovább szaporodtak, az
1914. márciusi közgyűlésen már 198 980 korona tiszta vagyont mutatott
a szeretetház mérlege.

A munka folyt, erősödött, bár nehezebbé tette a rájuk törő első világháború.
mindjárt a háború első napjaiban felajánlották a Szeretetház nélkülözhető
részeit kisegítő kórház céljára. 25 ágyat állítottak fel sebesült katonák szá-
mára. „Szeretetházunkat felajánlottuk a vöröskereszt Egyesületnek, és
25 ággyal kórháznak rendeztük be. Amikor híre ment ennek, egyházköz-
ségünk tagjai készséggel hozták meg áldozatukat, melyhez a vidéki evan-
gélikusok is hozzájárultak tetemes segéllyel” – jelenti az igazgató, és hoz-
záteszi, szinte semmiben nem szenvedtek hiányt.

Az internátusban élő lányok száma is növekedett. évről évre több volt azok-
nak a száma, akiket helyszűke miatt nem tudtak felvenni a leányinterná-
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tusba. Ezért merült fel a kérdés: nem kellene-e a dísztermet átalakítani. A
javaslatot a vezetőség és a gyülekezet elfogadta. „Az 1917. év jubileumi
esztendő, a reformáció 400 éves évfordulója. Tegyük ezt az évfordulót
azzal a maradandó alkotással emlékezetessé, hogy internátusunkat fej-
lesszük ki, tegyük naggyá, hatalmassá” – olvassuk ez év szeptemberében
tartott közgyűlési határozatban. ősszel már 23 növendék helyett 40-et
vettek fel. érdemes arra a mozzanatra is felfigyelni, hogy a győri gyülekezet
minden jubileumi emlékezést valamilyen tettel, a szeretet valamilyen cse-
lekedetével örökített meg. Ekkor küldték ki Pozsonyból a következő dia-
konissza nővért, Tarján rózát. Az évek során a háborúban egyre nagyobb
lett azonban az élelem-, ruha- és tüzelőhiány. 1919 januárjában az inter-
nátust kénytelenek voltak beszüntetni. Csak az árvaházat tartották fenn a
kórházi munka mellett.

A Szeretetház bekapcsolódott egy országos gyermeknyaraltatási munkába
is. A ház 3 külföldi gyermek nyaraltatását, ellátását vállalta.

A Tanácsköztársaság szomorú idején megjelent a Szeretetházban két poli-
tikai megbízott, és a házat köztulajdonba vette. Pálmai Lajos igazgató,
tartva attól, hogy mindent elvesznek, a meglévő készletet kiosztotta az
idős és fiatal lakók között, és rokonokhoz, ismerősökhöz bocsátotta őket.
Ezért őt először a forradalmi törvényszék elé akarták állítani, utóbb azon-
ban az utcáról fiatalokat küldtek az otthonba, akiket egy központi kony-
hából élelmeztek. A meglévő többi helyiséget lefoglalták, azokból irodák,
lakások lettek, az intézetben 2 idős és 10 árva maradt. „Ekkor végeztek
a diakonissza nővérek valóban önfeláldozó szolgálatot egyházunk érde-
kében. mikor kívülről a vallástalanság, önzés, tisztátalanság hullámai ost-
romolták a házat, bátor, Istenben bízó lélekkel álltak az őrhelyen, mikor el-
némult az összeterelt gyermekek ajkán az imádság, az ének, ajtójukat
behajtva keresték az erőt a maguk imádságában. milyen erős is tud lenni
az Istenben bízó, imádkozó, szerető női lélek, amikor tudja, hogy nem
embereknek, hanem az Úrnak szolgál” – emlékezik az igazgató. végül
azonban a diakonissza nővérek munka hiányában visszatértek anyahá-
zukba, „árva lett az árvaház” − írta Pálmai Lajos, elképzelhető, milyen szo-
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morú szívvel. De meg kell jegyezni, hogy még ebben a szomorú időben
is folytak adományok a Szeretetház részére.

1920-ban vetődött fel az újranyitás gondolata. A fokozódó drágaság és
pénztelenség ennek évekig útját állta. 1925-ben azonban az egyház-
község a Szeretetházat újból megnyitotta, szeptember 1-jén benépesül-
tek újra helyiségeik. Kellő számú növendék jelentkezett az internátusba,
az idősek és árvák is elfoglalták újra régi helyüket, sőt újak is kerültek hoz-
zájuk. „A trianoni igazságtalanság elszakította tőlünk azonban ősi váro-
sunkat, Pozsonyt, vele az evangélikus diakonisszaházat is. Idegen ál-
lampolgárokká lettek diakonisszáink, s az ottani vezetőségnek nem volt
többé módjában hozzánk, előbbi állomásukra nővért küldeni. Csak hosz-
szas tárgyalás útján tudtuk elérni, hogy Pozsony elbocsátotta s végleg át-
engedte a győri Szeretetháznak mórocz Katalin nővért.” 15

1925. SzEPTEmBEr – mórOCz KATALIn Az ELSő LAKóKKAL Az ÚjrAInDíTáS UTán
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A DIAKOnISSzAKéPzéS ELInDíTáSA győrBEn

Az előbb leírt nehézségek érlelték meg az elhatározást, hogy a győri gyüle-
kezetben diakonisszaképzést indítsanak el. 1925. szeptember 27-én ha-
tározta el a gyülekezet közgyűlése ezt a nagy lépést: diakonisszaképző
intézetet nyit. „hitünk szerint ezzel egyházközségünk nemcsak a maga
Szeretetháza, szegényei, árvái, betegei számára teljesít eléggé meg nem
becsülhető szolgálatot, de tágabb körben is, egész Egyetemes Egyhá-
zunkra nézve fontos és áldásos intézménynek vetette meg alapját” – ol-
vassuk az 1927-es évkönyvben. Ami a Trianonnal elszakított Pozsony-
ban kezdődött, az most győrben folytatódott. A harangszóban közzétett
felhívásra hatan jelentkeztek, négy jelentkezőt vettek fel. nehézségek árán
ugyan, de sikerült megnyerni és megkapni vezető nővérnek és főnöknő-
nek huber Etelka nővért. A győri gyülekezet és a Szeretetház vezetése
felkérte a pozsonyi diakonisszaház vezetését, hogy a diakonisszaképzés
magyarországon való megalapozása, végeredményben Isten országa ér-
dekében szíveskedjék huber Etelka nővért elbocsátani. A pozsonyi anya-
ház válaszában leírta, hogy szabadságolja huber Etelka nővért addig,
amíg a győri Szeretetház önállóan a vezetést el nem tudja látni. Ettől
kezdve a nővér hazánkban élt és szolgált.

Huber Etelka 1887. július 1-jén született Pestszentlőrincen. édesapja ura-
dalmi kertész volt, Somorján élt a család, Etelka nővér édesanyja szülő-
falujában. hét gyermek között ő volt a negyedik. édesanyjától tanulta,
látta, hogy semmilyen munka nem lehet Isten háza látogatásának aka-
dálya. minden napot egy-egy reggeli énekkel kezdtek. A kislány már na-
gyon korán vonzalmat érzett az elesettek, betegek iránt. negyedik osz-
tályos elemista korában már rendszeresen látogatta egy beteg osztály-
társát. Később egyre több beteget keresett fel. Polgári iskoláit végig ki-
tűnő eredménnyel végezte el. Közben kezébe került egy evangélikus
képes folyóirat, amelyben a pozsonyi diakonisszaházról képek is voltak.
13 éves volt, amikor szívében már eldőlt: diakonissza szeretne lenni. mi-
után több családnál végzett szolgálatot, a gyermekek tanulásában segí-
tett, a pozsonyi intézetbe került először mint alkalmazott. 18 éves volt,
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amikor elfogadták a diakonissza-
szolgálatra, pedig ő már előbb is
szerette volna azt elkezdeni. 1905
és 1909 között betegápolással
foglalkozó diakonissza volt nyit-
rán, rozsnyón, zólyomban, Kis-
kunfélegyházán és Bécsben. Egy
évet ezután a bajorországi diako-
nisszaházban, pontosabban an-
nak egyik állomásán, a hofi kór-
házban töltött. 1909-ben tért
vissza németországból, és egy év
múltán Früwirth Auguszta nővér-
rel kettőjüket küldte a pozsonyi
anyaház győrbe. Először a Kál-
vária úti otthonban szolgált, majd átkerült az új Szeretetházba, és ettől
kezdve: „élettörténetem azonos a Szeretetház történetével” – írja. Az 1925-
ös újrakezdés után huber Etelka lett a „győri egyházközség első önálló dia-
konisszája.” Ennek története: 1930-ig vezető nővér volt, majd mikor letelt
„kölcsönzési ideje”, ő maga is kérte a pozsonyi anyaházat, hogy enged-
jék át végleg győrbe. Pozsony át is engedte, amit a győri egyházközség
meleg hangú levélben köszönt meg. 1930. június 29-én nevezték ki főnök-
nőnek. Szolgálata 1948-ig tartott. Az anyaház világi elnöke így ír róla bú-
csúként: „huber Etelka volt a diakonissza-család, az anyaházhoz tartozó
intézmények lakóinak melegszívű édesanyja, bölcs vezére, példaképe a
keresztyén életben.” 1948. augusztus 20-án kérte felmentését beteg-
sége miatt. Sok szenvedés után életének 62. évében, szolgálatának 44.
esztendejében tért haza Urához 1948. október 5-én. „Az élet beszédé-
nek volt nagy prédikátora” – mondotta róla Túróczy zoltán püspök.

A diakonisszaképzés nagy munkáját is az ő szolgálata indította el. Az elmé-
leti oktatást az igazgató és a vezető nővér végezte, a gyakorlati képzés a
győri kórházban folyt. Egy esztendő múlva már négy kiképzett diakonissza
nővért bocsátottak ki szolgálatra.
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A BővÜLéS évEI

„Sokszor említettük illetékes helyeken, hogy milyen nagy érdeklődés nyilvá-
nult meg kezdettől fogva a magános nők otthona iránt. A nehéz időkben
egymás után sajnálattal kellett elutasítanunk olyan magányos nőket, akik
a Szeretetházunkban szerették volna leélni utolsó éveiket. S nem tudtunk
nekik helyet adni a diakonissza nővérek számának örvendetes emelke-
dése miatt − nekik is szükséges, hogy fárasztó munkájuk, virrasztásaik
után csendes otthoni pihenés várja őket. Az 1933. jubiláris esztendő ezt
is meghozta nekünk. államsegélyből, szeretetházi és diakonisszaalapok-
ból, több család kedvező kölcsönéből (…) felépült a Szeretetház új szár-
nya, a gusztáv Adolf Otthon. Ez a szép és gyönyörűen berendezett épü-
let azért viseli ezt a szép nevet, mert az evangélikus hithűség, az áldozatra
kész szolgálat és testvéri szeretet tégláiból épült, s az lakik annak minden
zugában, honnét a halálban is bizakodó, Istenhez emelő biztatásként
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zeng felénk a hős gusztáv Adolf
éneke: ne csüggedj el, kicsiny se-
reg” − írta lírikusan Pálmai Lajos.

1925. szeptember 1-jén nyitották
meg a világháború után újra a
Szeretetházat. Benépesült az in-
ternátus, az öregek és árvák is el-
foglalták új helyüket.

1928-ban Pálmai Lajos még ezt írta
jelentésében: „Szeretetházunknak
van két üres tűzfala, ami esztéti-
kailag sem szép látvány, sőt örö-
kös emlékeztető arra, hogy ott
valami befejezetlenség van, ami
továbbfejlesztésre vár. Szeret-
nénk mi ezekre az üres falakra
valamit írni a soha el nem fogyó szeretetről…” 1933-ban odakerült a fel-
írás: gusztáv Adolf Otthon. Ünnepélyes felavatását május 7-én zirmann
Lajos soproni gyámintézeti lelkész végezte.

Ehhez Pálmai Lajos „másik álmaként” hozzátette: „még a másik tűzfalra is
lesz valami írnivalója a hithűségnek és szeretetnek. Odakerül majd az új
leányiskola. De a gusztáv Adolf oldalfrontja is vár azonban valamit…” Le-
írja, hogy a diakonisszák nehézségek között járnak a kórházi szolgálatra.
milyen szép lenne, ha oda épülne egy olyan épület, amire ez volna írva:
Evangélikus Szanatórium.

A győrtől 14 kilométer távolságra fekvő Börcsön a két világháború között az
evangélikus iskolát az elnéptelenedés veszélye fenyegette. Ezért Pálmai
Lajos győri lelkész és esperes javaslatára evangélikus árvaházat alakított
ki a gyülekezet. „hogy Börcsön árvaházat létesítsenek, az az áldott em-
lékű első igazgatónak, Pálmai Lajosnak volt az álma. Iránta való tisztelet-
ből nevezték el róla a házat. Ezt a telket egykor molnárné Káldy mária
vette. Amit nyugdíjából gyűjtött és az ezer négyszögöles telket a Diako-
nissza Anyaháznak ajándékozta” − írta huber Etelka visszaemlékezésé-
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ben. 1937-ben határozta el a gyülekezeti közgyűlés, hogy itt árvaházat,
menhelyet létesít. Túróczy zoltán igazgató-lelkész kérte a presbitériumot
erre a döntésre. Ebben az évben már konkrét tervekről értesítette a fő-
nöknő körlevélben a nővéreket: Az árvaházban lesz két nagy hálóterem,
egy nappali, amely egyszersmind ebédlő, iroda, konyha, éléstár, ruhatár,
mosdó. Az épület emeletes lesz. Az otthont 30 gyermekre tervezték.
1938 pünkösdhétfőn volt az avatási ünnepély.

„A győri Evangélikus Egyházközség Diakonissza-Anyaháza áldott emlékű
igazgatójának, Pálmai Lajosnak emlékére Börcsön árvAházAT létesített.
A börcsi evangélikus leányegyházközség pedig az elmúlt évben beszer-
zett hArAngjA számára TOrnyOT épített. mindhárom alkotást június 6-
án, pünkösd hétfőjén délelőtt 10 órakor adja át rendeltetésének D. Kapi
Béla püspök. Erre az ünnepségre T. címet tisztelettel meghívja az Egy-
házközség Elnöksége.”10

Az ünnepélyen Túróczy zoltán lelkész számolt be az építésnek és az otthon
szolgálatának történetéről. A két első gyermek a Kuti testvérpár volt,
édesapjuk Sopronkőhidán börtönbüntetését töltötte. A létszám később
változott, 15 és 25 között mozgott. 2 nővér vezette az otthont. Az otthon
mindennapi életén és keretein túl, a mindennapi könyörgéseken kívül volt
itt téli leánytábor, teológiai továbbképző tanfolyam, gyermeknyaraltatás
is. mindezeken túl a gazdálkodás volt a börcsi specialitás, itt még disz-
nóölések is voltak. A két holdas fásított telken majdnem 500 négyszö-
göles kertjük volt. Az anyaháznak is szállítottak innen a kertben termett ter-
ményekből. 1950 végén ez az árvaház, vele a kert is megszűnt. Később
aztán fogyatékos gyermekek, majd súlyos betegek kerültek ide.

Az otthon ma tulajdonképpen a győri Szeretetház telephelye. nagy előnye,
hogy igazán közel van a természethez. Ezt az udvarán álló diófák is bi-
zonyítják. helyzetük azonban mégsem jelent elszigeteltséget. Kezdetben
a győri, majd a börcsi lelkészek végezték és végzik az istentiszteleti és al-
kalmi szolgálatokat.
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Ez az otthon ma három épületből áll. A régebbi épületben 2-3 ágyas szo-
bák vannak fürdőszobákkal. Egy újabb épületben kétágyas szobák van-
nak. A harmadik épületben van a konyha és az ebédlő, ezen kívül a te-
tőtér is be van építve szobákkal.

Az otthonban 39 férőhely van, jelenleg 34 lakóval, 22 dolgozóval, akik közül
12 ápoló.

győrben 1943-ban néhány méterre a régi anyaháztól Diakonisszaotthon és
árvaház feliratú harmadik ház épült. Amikor 10 éve megépült a gusztáv
Adolf Otthon, mindenki azt hitte, jó időre elégséges kereteket biztosítot-
tak, mégis hamarosan szűk lett a ház. Az árvák lassan kiszorultak. Egyre
többen „kopogtattak”, kérték felvételüket. 1940-ben készült el a terv. A
háborús évek ellenére emelkedtek a falak. 1943-ban belsőleg szinte ké-
szen volt, ebben az évben már kívülről is vakolták az épületet. A beren-
dezés is elkészült. 1943 májusában volt a ház felavatása D. Kapi Béla
püspök szolgálatával.
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„Ez a ház nagyon drága ház. nemcsak azért, mert nagyon sokba került,
sokkal többe, mint gondoltuk, mint amennyi pénzünk volt, és drága azért
is, mert sok harcba és küzdelembe került. nagy nehézségek, nehéz
külső és belső körülmények ezen a szép napon felejtve vannak. Elfelej-
tünk mindent. ma csak a szép, nagy házat látjuk. mi most csak Isten ke-
gyelmét látjuk, és hálát adunk neki, hogy ezt a házat nekünk adta. Benne
egy ékkövet: a kápolnát. Ez a kápolna nemcsak azért kedves nekünk,
mert innen akarnak indulni minden reggel munkára, és ide akarnak újra
és újra visszatérni a munkából, hanem kedves ez nekünk, mert ezen a ká-
polnán keresztül éreztük meg igazán azt is, hogy mennyire össze van
nőve a diakonissza-munka a gyülekezettel. Alighogy hangossá lett a dia-
konisszák kérése és kívánsága, hogy szeretnék, ha kápolnát kapnának,
már jöttek az adományok. így és itt láttuk meg, hogy mennyi barátunk, jó-
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akarónk van, mennyire szeretnek minket” − mondta huber Etelka fő-
nöknő.

1943. szeptember 1-jén nyílt meg a ház. Beköltöztek a panziósok, a nővé-
rek és az árvák. Karácsonykor avatták fel a kápolnát.

„minden építkezés Isten megsegítő kegyelmét hirdeti. Csodálatos, hogy sze-
retete a nővérek pihenésére is kiterjedt. Külföldi testvéreket mozgatott
meg, kiknek adománya elégséges volt egy telek vásárlására Sopronban
a Lövérekben. 1948-ban már pihenhettek ott a nővérek, de gyermekek
és felnőttek üdültetésére is felhasználták a házat” − írja Buthy Ella nővér,
a következő főnökasszony.

A bővüléssel kapcsolatos álmok befejezéseként most időben nagyot kell
lépnünk. A bővülés sorát a legújabb, 2009-es jelentés így foglalja össze:
a Szeretetház mellett felépült annakidején az anyaház, majd a ház Petőfi
téri oldalán továbbépült az épületkomplexum. A templommal és az otthon-
hoz tartozó épületekkel, iskolával ez a rész ma már nemcsak „zöldövezet”
a városban, hanem igazán „insula lutherana” (lutheránus sziget) is.

1981-ig az épület egy részét vállalatok bérelték. Ez a rész az említett idő-
pontban visszakerült különböző egyházi használatba. A ’80-as évek
végén a nővérotthont alakították, modernizálták.

2003-ban felépült az otthonhoz egy új épületrész, s a régit teljesen felújítot-
ták a Széchenyi terv keretében 300 millió forintos költséggel. Ebben min-
den szoba fürdőszobával van ellátva, és az egész épület akadálymen-
tes, komfortos. Az egész otthonkomplexum 100 férőhelyes, ebben je-
lenleg 85 idős lakó él teljes ellátással. 27 ápoló dolgozik körülöttük és 22
technikai dolgozó. Az első igazgató-lelkész régi álma így valósult meg.

A DIAKOnISSzAKéPzéS TArTALmA

A külső építkezésen túl érdemes a munkára, a szolgálatra is figyelni, amit az
egyik igazgató-lelkész így fejezett ki körlevelében: belső épülés.

A diakonisszaképzés munkáját felhívás előzte meg. A jelentkezés egyik fel-
tétele: „csak olyan hajadonok és gyermektelen özvegyek vehetők fel, akik
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a 18. évüket betöltötték és 34 évnél nem idősebbek. A próbaidő 1-2
évig tart, a növendékeket az intézet ellátja. ruházatuk egyszerű, sötét
színű legyen.” A kérvényhez mellékelni kellett önéletrajzot, keresztlevelet,
a szülők vagy gyámok beleegyezését, lelkészi és orvosi bizonyítványt.
másik feltétel: „szükséges, hogy aki diakonissza akar lenni, annak egész
egyéniségét áthassa az evangéliumi igazság: kegyelemből üdvözülünk
Krisztusban való hit által. neki szolgálónak kell lennie − a diakonissza szó
ezt jelenti − szabad akaratból. nem tesz apácaszerű fogadalmat. visz-
szatérhet elaggott, idős szüleihez. magánvagyonával szabadon rendel-
kezik. munkáját díjtalanul végzi, de teljes ellátásban részesül.”

A képzés 2 évig tartott. A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Dia-
konissza-képzési és -képesítési szabályzata 1943-ban jelent meg.11

Ebben következő feltételként az alapismeretekről is olvasunk: „minden
diakonisszától meg kell kívánnunk azt, hogy a képzés fundamentumául
annyi általános műveltséggel rendelkezzék, amennyi egy legalább négy
középiskolát végzett egyéntől elvárható. Ezen általános követelményen
kívül a diakonissza külön szakszerű tanfolyamot is köteles végezni.”

A diakonisszaképző tanfolyam anyaga a következő:
1. Bibliaismeret
2. Evangélikus hit- és erkölcstan (Kis káté és ágostai hitvallás ismerete)
3. Isten országának története:

3.1 Izrael története
3.2 A zsidók a Krisztus előtti korban
3.3 jézus Krisztus élete
3.4 Az őskeresztyénség
3.5 Egyetemes egyháztörténet, különös tekintettel a reformációra
3.6 A magyarországi Evangélikus Egyház története

4. Egyházismeret:
4.1 Az egyház fogalma
4.2 Az egyháztagok jogai és kötelességei
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4.3 Az egyházi szervezet
4.4 Evangélikus földrajz
4.5 Egyházi sajtó
4.6 Egyházi egyesületek
4.7 A templom
4.8 Evangélikus istentisztelet
4.9 Az egyházi év
4.10 Keresztelés
4.11 Konfirmáció
4.12 gyónás
4.13 Az úrvacsorázás
4.14 Az esketés
4.15 Az áttérés
4.16 A temetés
4.17 A belmisszió és a diakónia története

5. háztartás:
5.1 Egészségtan, a betegápolás alapismeretei
5.2 A diakonissza házirendje

6. Egyházi ének és zene:
6.1 Az egyházi ének és zene a reformáció kora előtt
6.2 A reformáció hatása az egyház zenéjére. Luther mint költő
6.3 A magyar evangélikus egyház énekköltészete a 16-17. században
6.4 A magyar evangélikus egyház énekköltészete a 18-19. században
6.5 Az evangélikus egyház hangszeres zenéjének képviselői
6.6 Az anyaghoz tartozott 73 „kötelező” ének, amiket tudni kellett.

Különleges diakonisszaképző tanfolyam anyaga:
1. gyülekezeti szolgálatra:

1.1 gyakorlati írásmagyarázat
1.2 Szimbolika
1.3 vasárnapi iskola és ifjúsági munka
1.4 Szociális munka
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2. Betegápolói szolgálatra:
2.1 államilag érvényes betegápolónői vagy szülésznői vagy védőnői

oklevél megszerzése

A képesítés rendje
„Az alapismeretek birtokáról a diakonisszajelöltek házi vizsgáztató bizottság

előtt tesznek vizsgát. Tagjai az anyaház igazgató-lelkésze és főnöknője.
Ez alól fel van mentve, aki négy középiskolát végzett. A második cso-
portban felsorolt anyagot minden diakonisszának el kell végeznie. A har-
madik csoportban felsorolt anyagot csak a különleges szolgálatra kisze-
melt testvérek végzik.

A képesítést egyházi bizottság adja, melynek elnöke a diakonissza anyaház
pásztori felügyeletével megbízott püspök, az esperes, az anyaház igaz-
gatója és főnöknője, behívott és hozzáértő egyháztagok. A bizottság nem
osztályoz, a képesítést vagy megadja, vagy megtagadja. Utóbbi esetben
a vizsga még egyszer ismételhető.

Az alapismeretek vizsgája letételéig a vizsgát szándékozó személy diako-
nissza növendék, a vizsga után diakonissza jelölt. A második vizsga le-
tétele után nevezhető a személy diakonisszának. minden anyaház saját
joga, hogy ad-e formaruhát.”

Ez az alapszabály nyomtatásban 1943-ban jelent meg, de azelőtt is ez volt
a rend. huber Etelka is erről számol be, aki minden bizonnyal előbb írta
meg emlékezéseit. De volt idő, amikor négy elemi elvégzése után is fel-
vettek jelölteket, „a lelkületen volt a hangsúly” – ahogyan huber Etelka
emlékezéseiben írja. S ha már a győri visszaemlékezést említettük a kép-
zéssel kapcsolatban, akkor emeljünk ki néhány olyan speciális tárgyat a
képzésben, amiről az egyház alapszabálya nem szól részletesen.
1. háztartás:

A lakás tisztántartása, takarítás, élősdiek elleni védekezés. A legyek
ruhaneműek gondozása, mosás, mángorlás, vasalás
Szappanfőzés
Táplálóanyagaink
hogyan tudunk télre minél több vitamint elraktározni?
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Kenyérsütés
Paradicsom befőzése
gyenge szervezetek felerősítése. hízlalókúra
gyomorbajosok diétája, gyomorsavtúltengésben szenvedőké, kevés

savval bíróké, gyomorfekélyeseké
vesebajosok diétája
Konzerválás. Befőzés. Aszalás
Uborka, paprika eltevése. Káposztasavanyítás
Füstölés. Tojás eltartása

2. Egészségtan. A betegápolás alapismeretei:
Az emberi test. Sejt, protoplazma, mag, a sejtek alakja, nagysága
Csontjaink. Feladatuk. Alakjuk. Elsősegélynyújtás törésnél
ízületeink. Egyszerű és összetett ízületek. Az ízületek részei
Izmaink. Az izom részei. Alakjuk. milyen munkát végeznek? hogyan

erősíthetjük?
A táplálócsatorna részei. Betegségei
hogyan kerülhetjük el a gyomorbajt? A bélhez tartozó élősdiek
Az emésztésnél segédkező mirigyek. miképpen emésztünk?
hogyan jutnak el a megemésztett tápanyagok testünk különböző ré-

szeibe?
vérzések. Külső és belső vérzés. Elsősegélynyújtás
A szív, a vérerek és a vér betegségei
A légcsatornák. Betegségei. Tuberkulózis. gyógyítása. mesterséges

légzés
A vesék. Betegségei
érzékszerveink. Betegségei. Trachoma (szemgyulladás)
A betegszoba. Az ápoló magatartása beteg körül
A beteg ágya és rendben tartása. A felfekvés

1938-ban vált lehetővé, hogy olyan orvost alkalmazzon a Szeretetház, aki a
diakonissza növendékek betegápolási kiképzésének orvosi részét is vál-
lalta. nem csupán buzgó és szakképzett, hanem hívő orvos volt.
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A képzés és annak anyaga nem egyszerűen ismertetés céljából került ide.
Ennél fontosabb, hogy lássuk és elgondolkozzunk azon, mennyire sok-
rétű volt. A teológiai rész megfelelt szinte egy lelkészképzés előkészíté-
sének, alapjának. Talán még azt is mondhatnánk, hogy a teológiai felvé-
tel anyagának is megfelelt, de az sem túlzás, hogy annál sokkal több volt.
Az itt végzett diakonisszák alapos teológiai ismeretekhez jutottak. Kép-
zésük a vizsgák után sem állt le, hanem folytatódott. Ezt akkor és talán ma
sem látja be mindenki. Ezért kellett a négy elemi elvégzését elégtelennek
minősíteni a felvételhez, és később azt négy középiskola elvégzéséhez
kötni. Ettől a diakonisszák „lelkülete” nem változott, de így tudták helyü-
ket a később felsorolt minden területen megállni, és így tudtak a lelkészek
„keze” és a gyülekezetek lelki vezetői is lenni.

Szeretném külön felhívni a figyelmet a háztartási és egészségtani képzésre.
Talán még él néhány olyan asszony, aki a diakonisszák vezetésével lett
jó háziasszony. Az akkori gyakorlatnak megfelelően a legmagasabb szin-
ten akarták a diakonisszákat nevelni, hogy aztán ők is segíthessék ebben
a rájuk bízottakat. Tudunk arról, hogy háziasszonyképzés is folyt. ne fe-
ledjük, ebben a korban még nem az asszonyok különböző hivatásban
erősítése volt a cél, hanem az, hogy megbízható feleségek, édesanyák
és háziasszonyok legyenek. S ha figyelmet szentelünk az egészségtan
tárgyának tartalmára, akkor azt lehet mondani, hogy nagy vonalakban az
egész emberi testtel igyekeztek megismertetni őket, betegségtől óvni, il-
letve a bajba kerülteket megfelelően ápolni és gyógyítani. Diakonisszáink
a betegszobákban és kórházakban is megállták helyüket. Egy helyen arról
szól az emlékezés, hogy a katolikus apácák nem vették jó néven, hogy
együtt dolgozzanak az evangélikus és református diakonisszákkal. Lehet,
hogy ebben némi versengés is folyt. De ha együtt nézzük őket, meg lehet
állapítani, hogy hozzáértéssel és megfelelő empátiával, türelemmel ke-
zelték a betegeket.

ha a képzés kettős tartalmát nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egész em-
beren akartak segíteni. nemcsak a rájuk bízottak lelkével törődtek (azzal
is, ami nagyon fontos és kikerülhetetlen lenne ma is), hanem testükkel,
mindennapi életükkel is. Az igazi diakónia a Krisztusban való hit és a sze-

28

gyori:Elrendezés 1 2010.08.10. 12:09 Oldal 28



retet forrásából merítve az egész emberen segíteni akar, és azt szolgálja,
írta később Sztehlo gábor lelkész, sokak megmentője.

ő azt is leírta az 1951−1961 évekről szóló jelentésében, hogy szerinte a
szó a görög „dia konos”, vagyis „poron át” kifejezésből származik. való-
színűleg a sivatagi porban gyalogló, tevét vezető szolga a tevén ülő urát
szolgálta így eredetileg. vállalta a poros munkát, hogy akit szolgál, azt a
porból kiemelje. Ugyanezt láthatjuk a győri diakonissza anyaház, de ha-
zánk egész diakonisszaképzésének történetéből. Ezt a tanulságot érde-
mes levonni, hogy jubileumunk teljes legyen.

Idézzük fel a képzésen túl a felavatott diakonisszák házirendjét, ami szintén
vizsga- és aztán gyakorlati tananyag volt életükön át:

Ki lehet diakonissza? A felvétel feltételei
A diakónia bibliai alapja
milyen tulajdonsággal rendelkezők feleltek meg diakónusoknak és dia-

konisszáknak? (ApCsel 6., 1Tim 3,8−13)
A diakónia története az apostoli időktől az újkorig
A diakónia története az újkorban
hogyan kell szolgálni a diakonisszáknak?
A diakonissza munkásöltönye. gyülekezetben (Kol 3,12−14)
hogyan szolgál a diakonissza a testvéri közösségben?
A diakonisszát hivatásában erősítő eszközök: a kegyelmi eszközök, Isten

igéje, a szentségek
A lelki fegyelmi eszközök. Imádság, lelki éberség
A közösségi élet. A vasárnap megszentelése
A hivatásra való kiképzés ideje és rendje (elő-próbaidő, próbaidő, felava-

tás)
A ruházat
Különféle munkaterületek
A betegek lelkigondozása (gyülekezeti, magánápolás)
árvák, öregek közti szolgálat
A diakonisszák önvizsgálata
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ha ehhez hozzávesszük a mindennapi és különleges alkalmakat, áhítatokat
és konferenciákat, akkor láthatjuk, hogy a diakonisszának nemcsak más-
sal kell foglalkoznia, hanem magáról sem szabad elfeledkeznie. Csak sza-
vakat emelek ki az előbbiekből: lelki éberség, az erősítő eszközökkel való
élés és az önvizsgálat. Eszünkbe juthat Pálnak Timóteushoz szóló intése,
hogy amíg másokkal foglalkozik és szolgál, önmagát is fegyelmezze, a ke-
gyelemben erősítse. A lelkigondozáshoz önmagunk gondozása is hoz-
zátartozik. már a felvétel előtt is csendeshetet tartottak a jelentkezőknek.
A jelentkezéstől a fogadalomig is hosszú idő telt el, hogy az alkalmasság
nyilvánvaló legyen. A felavatás képezte az átmenetet a próbaidőből a vég-
leges diakonisszaéletbe. Ezt is csendeshét előzte meg. S a felavatott-
nak is várnia kellett a fogadalomtételre.

A fogadalomtétel ünnepe
Kiemelkedően ünnepélyes alkalom volt. Egy ősi imádságot, a fogadalom

előtti beszédet és kérdéseket tartalmazott:
„örök Isten, mi Urunk, jézus Krisztusnak Atyja, a férfiúnak és nőnek terem-

tője, aki mirjam, Debóra, Anna, hulda prófétaasszonyokat Lelkeddel meg-
töltötted, Te, aki nem szégyelled, hogy Egyszülött Fiad asszonytól szüle-
tett, Te, aki a szövetség sátorába és templomba ajtónállókul nőket is ren-
deltél, tekints most ezekre a leányaidra, akiket szolgálatra választottál.
Add nekik Szentlelkedet, s tisztítsd meg őket minden testi és lelki tisztá-
talanságtól, hogy a rájuk bízott szolgálatot elvégezhessék a Te dicsősé-
gedre és Krisztus magasztalására, Akinek veled és a Szentlélekkel együtt
legyen örök hálaadás. ámen.”

„»Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét.« (róm 16,1)
Fébé (Phoibé) volt az első keresztyén diakonissza, akit névről is ismerünk.

én ezt az első diakonisszát ajánlom nektek, akik 10 esztendős próba-
szolgálat után a gyülekezet színe előtt véglegesen el akarjátok kötelezni
magatokat a diakonisszaszolgálatra. Ajánlom nektek Fébét.

Ajánlom nevét. Fébé azt jelenti: ragyogó. A mai diakonissza se feledje el,
hogy az első diakonissza, Fébé, ragyogó volt. Pedig nem volt könnyű a
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szolgálata. Kenkrea kikötőváros volt. El tudjátok képzelni, hogy egy ilyen
ókori kikötővárosban mennyi szenny és bűn volt felhalmozva? Fébé meg
tudott maradni ilyen környezetben is ragyogónak. A diakonisszaruha ké-
nyesebb, mint a legdivatosabb estélyi ruha, a főkötő fehérebb és kénye-
sebb, mint a legdrágább kalap. Legyen a Ti szolgálatotok is ilyen ragyogó.

Pál apostol úgy ajánlja Fébét, mint − az eredeti szöveg szerint − nénénket.
ne felejtse el a mai diakonissza, hogy az első diakonissza mindenkinek
nénje volt, igazi, kedves nővér. A ti életetek is ezt bizonyítsa. Legyetek
igazán kedves nővérei azoknak is, akiket mindenki elkerül, kinek senki
más nem akar kedves nővére lenni, csak a diakonissza.

Azt is mondja Pál apostol Fébéről, hogy ő a gyülekezet szolgálója. marad-
jatok mindig szolgálók. Szolgálatotok ne magatok körül forgó legyen,
hanem a gyülekezetben és gyülekezetnek szolgáljatok, bennük szolgál-
játok Uratokat.

Azt is mondja Pál apostol, hogy Fébé sokaknak pártfogója volt. nem volt
Kenkreában szegény bizonyára, akit nem ismert volna, kinek számára ne
lett volna jó szava, barátként állt annak oldalára, akivel senki nem törődött.

még egyet kell mondanom Fébéről: vitte Pál apostol levelét rómába. hosszú,
nehéz úton vihette. Ti is Krisztus postásai vagytok. viszitek Tőle a levelet,
üzenetet szívetekben. hosszú lesz az út, amit meg kell tennetek. ne feled-
jétek, levelet kaptatok: az evangélium üzenetét, amit tovább kell adnotok.

Kedves nővérek, itt álltok, mint Fébé utódai. Keresztet kaptok, amely nem
dísz, mert Urunk mondta: Aki engem követ, vegye felé keresztjét. ámen.”

(Ez az igehirdetés 1939-ben hangzott el hét diakonissza nővér fogadalom-
tételénél).

„Testvéreim! A szent igék meghallgatása után Isten szent színe és a jelen-
levő gyülekezet előtt kérdezlek titeket:

Akartok-e, mint Urunknak, jézus Krisztusnak s az ágostai hitvallású Evan-
gélikus Keresztyén Anyaszentegyháznak szolgálóleányai lenni, engedel-
mességgel, szolgálatkészséggel és hűséggel törekedni mindazon köte-
lességek teljesítésére, melyeket Isten igéje és a mi Anyaházunk házirendje
a diakonissza-hivatás számára előír?
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Felteszitek-e életeteket az oltárra, hogy boldogan égjen el kicsiny és nagy
dolgokban való hűséges szolgálatban, önzetlen önmegtagadásban an-
nak dicsőségére, aki úgy szeretett minket, hogy meghalt érettünk?

Elhatároztátok-e, hogy a segítségre szorulókban neki szolgáltok, s hogy
mindig arra törekedtek, ami őnéki, a mi Urunknak kedvére van?

Elhatározástok és fogadalmatok megpecsételésére nyújtsátok jobb kezete-
ket. Adjon nektek az Isten erőt arra, hogy fogadalmatokat mindhalálig
megtartsátok. én pedig, mint az Úr jézusnak szolgája, felveszlek titeket
Anyaházunk lelki és testi munkaközösségébe, és elkötelezlek titeket az
engedelmességre, szolgálatkészségre, hűségre. Teszem ezt az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a Szentháromság egy igaz Istennek nevé-
ben.

Az irgalmas Isten adja néktek az akaráshoz a véghezvitelt. ő maga tegyen
szilárdakká, erősekké, állhatatosakká. áldjon meg titeket az Atya, Fiú,
Szentlélek. Tartson meg a hűségben mindhalálig, és adja nektek egykor
az élet koronáját. ámen.”

Az áldás után minden fogadalmat tevőnek átnyújtották a nevét és egy igét
tartalmazó kartonlapot, amelyen a neuendettelsaui anyaház jelképe volt,
s amit az olvasó már láthatott, és amit az átadó fel is olvasott.

Az utolsó diakonisszaavatás 1950. augusztus 6-án volt, ekkor 5 diakonissza
tett fogadalmat.

A diakonisszaképzés, a fokozatok és az avatás nem voltak egységesek a
győri, budapesti Fébé és a békéscsabai anyaházakban. 1949-ben Kuthy
Dezső nyugdíjas püspök kérte, hogy az egységes megoldás érdekében
az anyaházak keressék az érintkezést, és hozzanak a kérdésben közös
javaslatot. 1950-ben a püspöki kar megállapította, hogy az anyaházak
nem tudtak egységes álláspontra jutni.

A győri diakonissza anyaház javaslata a következő volt:
A jelöltfelvételt 6 hetes próbaidő előzze meg. A felvételi bizottság csak

ezután döntsön.
A jelöltidő legkevesebb 2 év legyen. már a jelöltek is valamilyen formaru-

hát viseljenek. A próbanővérré felvétel külön elbírálással történjék.
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A próbaidő 6 év legyen. A próbanővérek felvétele az anyaház kápolnájá-
ban az anyaházi nagybizottság és az egyházközségi vezetőség jelen-
létében történjen. Ez alkalommal a beöltözendők ígéretet tesznek,
hogy szolgálatukat engedelmesen, hűségesen és szolgálatkészség-
gel végzik. A próbanővér öltözete nővérruha egyszerű fejkötővel ke-
reszt nélkül.

A felszentelés az anyaházba belépés után legkevesebb 8 év múlva a
gyülekezet színe előtt ünnepi istentisztelet keretében történjék. Ekkor
teszik a felszentelendők a fogadalmat. öltözetük ezután: nővérruha
dupla fejkötővel és kereszttel. Ezzel válik a nővér az anyaház teljes jogú
tagjává.

ma már nem tudjuk pontosan, hogy miért nem született egyesség a három
nagy intézet elgondolása között. De ha volt is különbség, az bizonyos,
hogy mindnyájan úgy gondolták: diakonisszának lenni életre szóló elhívás
és elkötelezettség a szolgálat Urának.

Az anyaház házirendje
„Kötelező a maga egészében az anyaházban szolgáló nővérek részére és

részben az anyaházban, gyülekezetben vagy a városnál szolgálatot telje-
sítő nővérek számára.

Az elindulástól függ az egész nap. ha későn kelek, egész nap nem tudom
utolérni magam. Szenvedek magam, de környezetem, szolgálatom is.

A felöltözés csendben történjék. ha csendesórámat elmulasztom vagy rö-
vidre fogom, esetleg elhagyom, tönkreteszem egész napomat.”

½ 7-től 7-ig közös elcsendesedés a kápolnában.
7 órakor reggeli, utána újra rövid áhítat. Az étkezésnél csak halkan sza-

bad beszélgetni.
½ 8-tól 8-ig mindenki rendbe hozza a maga szobáját.
8 órakor szolgálatba kell állni.
„Legyen munkahelyem − bármilyen beosztásban − templom és szolgá-

latom istentisztelet.”
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½ 1-kor ebéd. Itt a jelöltek szolgálnak fel.
2 és 3 óra között egyéni elcsendesedés. Tilos mást tenni, vagy mást

ebben megzavarni.
½ 7-kor vacsora és áhítat.
9-kor igeolvasás.
10-kor lefekvés.

ma talán keménynek, feszesnek tűnik, a mai generációnak nem vonzó. De
ne feledjük, hogy a fegyelmezett élet tud szolgálni. minden alkalomhoz és
a nap minden részéhez a házirend mellé imádságokat is írtak. A jelöltek-
nek külön házirendjük volt

Aranyszabályok
„munkádat végezd csendesen. Szorgalmadon meglássék, hogy minden

erődet és tehetségedet az Úrnak akarod felajánlani. mozdulataid legye-
nek élénkek, de nem zajosak. Készséggel és gyorsan fogj dolgodhoz, de
ne légy szeles és elhamarkodott. minden tettedet a vidámság ékesítse.
Szorgalmad mellett ott legyen a rend, a szorgalom testvére. Időd felhasz-
nálása, a hely, ahol dolgozol, gondolataid, munkád, rendszeretetedet tük-
rözze. Tégy mindent idejében, idődet használd ki. Tégy mindent a helyé-
re, hogy sötétben is megtaláld. Tégy mindent megfontolva.

Tiszta és rendes legyen minden munkád. Tiszta légy magad, és tiszták le-
gyenek, akik rád vannak bízva. Tiszta legyen a hely, ahol dolgozol. min-
den piszok iránt légy érzékeny, mint szemed a porszem iránt, mely belé-
jut. Ahogy a szembe jutott porszem könnyezésre indít, úgy okozzon
neked minden piszok nyugtalanságot.

munkád legyen átlátszó. Dolgodat ne csak akkor végezd el pontosan, ne
csak akkor végezd munkádat, ha látják. végezd munkádat Isten és ember
előtt, ne kelljen magadat szégyellned. Soha ne tégy olyat, ami nem ke-
rülhet napvilágra.

végezd munkádat engedelmesen. ne nézeted szerint, hanem elöljáróid né-
zete szerint. Légy engedelmes, ne bíráld elöljáróid intézkedéseit. Az en-
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gedelmesség jobb minden áldozatnál. Az élet boldogsága az engedel-
mességben rejlik.

Tetszenék neked egy rendetlen, piszkos, pontatlan, engedetlen diakonissza?”
Tudatában vagyok annak, hogy ezek a mondatok is vitatottak, a mai gene-

ráció nem is tudja elfogadni mindenben. S lehet, hogy ezekben a monda-
tokban a kor szava is rejlik, de alapjában, tartalmában érvényes minden
korban nemcsak a diakonisszáknak, hanem mindenkinek, aki az egyház-
ban szolgál.

Az InTézET IgAzgATó-LELKéSzEI

Pálmai Lajos volt a Szeretetház első
igazgató-lelkésze. mint elsővel és
alapítóval, részletesebben méltó
vele foglalkozni. 1865. május 7-
én született Bőnyben. édesapja
Pfeiffer Lajos bőnyi lelkész volt,
édesanyja téthi Karsay Emma,
Karsay Sándor győri lelkésznek
és püspöknek a leánya.

A gyökereket tekintve a család min-
tegy másfél századdal azelőtt
magyar volt, a vallásüldözés miatt
menekültek ki németországba,
ahol az eredeti Sipos nevet Pfeif-
ferre változtatták. Amikor a csa-
lád visszakerült hazájába, a német
név megmaradt, amíg Pfeiffer La-
jos bőnyi lelkész vissza nem ma-
gyarosította nevüket. Amikor éppen a magyarosítás gondolatával fogla-
kozott, egy német könyv címére esett tekintete: Palmblätter. így született
meg a Pálmai név. A fiú, Pálmai Lajos ekkor 17 éves volt. Az édesapa
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korán meghalt, a család, amelyben kilenc gyermek született (a sorban
Lajos volt a második), igen szűkösen élt.

Pálmai Lajos a győri gimnáziumba került, s mint a gyülekezet alumnusa
nagyapjánál lakott, aki keményen nevelte. A gimnázium negyedik osz-
tályának elvégzése után Pálmai Lajos a soproni líceumba került. Szor-
galmasan tanult, pedagógusnak készült. Az irodalom már ekkor vonzotta,
a soproni magyar Társaságban irodalmi díjat is nyert, de a természettu-
dományokkal is szívesen foglalkozott, szerette a természetet egész életé-
ben. Ekkoriban történt, hogy álmában látta jézust, és hallotta szavát: kö-
vess engem! Az álom megváltoztatta életét, ettől kezdve tudta, hogy lel-
készi szolgálat vár rá. Soproni teológiai tanulmányai befejeztével a halle-
wittenbergi egyetemen töltötte ösztöndíjas éveit.

hazatérve győrben nagyapja szentelte lelkésszé, itt kezdte szolgálatát mint
segédlelkész és püspöki titkár. 1892-ben a tárnokréti gyülekezet hívta
meg lelkészéül. Tizenegy évet élt és szolgált itt. Ekkor házasodott meg,
felesége Buthy Paula, kisfaludi születésű leány. három idősebb gyer-
mekük itt született, összesen öt gyermekük volt.

1902-ben megüresedett a nagyapa által betöltött győri lelkészi állás. A győri
gyülekezet gyurátz Ferenc pápai lelkészt és püspököt hívta meg, aki
azonban nem fogadta el a meghívást. Az új jelölőgyűlés Pálmai Lajos tár-
nokréti lelkészt és Karsay Imre (sógor és unokatestvér) szilsárkányi lel-
készt jelölte meghallgatásra. A november 16-án tartott közgyűlés Pálmai
Lajost választotta meg nagy többséggel.

„1903-ban foglalta el nagyatyja lelkészi örökségét” − írja róla egy emlékezés.
25 évig szolgált itt I’só vince lelkésztársával egyetértésben. 1916-ban,
gyurátz Ferenc püspök halálával mindkettőjük neve felmerült az utódlás
kérdésében, azonban a kerületi közgyűlés Kapi Bélát választotta püspö-
kül. Pálmai Lajos egyházkerületi főjegyző lett, mellette különböző kerületi
bizottságban is helyet és munkát kapott. 1918-ban a győri egyházmegye
esperesévé választotta.

1928-ban kérte nyugdíjazását, majd börcsi birtokára költözött. gazdálko-
dott, gondozta a börcsi gyülekezetet és a szeretetotthont is díjmentesen,
amíg ereje bírta. 1934-ben megbetegedett, állapota súlyosbodásával be-
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költöztették a győri otthonba, ahol felesége és a diakonisszák felváltva
ápolták, az orvos is közelebb volt. 1934. december 6-án halt meg. Az
öregtemplomban ravatalozták fel, onnan kísérték az Újtemetőbe. Kapi
Béla, németh Károly, Túróczy zoltán és Szabó józsef végezték a teme-
tési szertartást.

Fáradhatatlan lelkészi és később szeretetházi munkája mellett szívesen fog-
lalkozott az egyháztörténettel, feldolgozta a győri gyülekezet történetét is.
„Isten megsegít” címmel „fellebbentette a fátylat előttünk lelkéről, életéről
is” − olvassuk Kovács géza győri lelkész emlékezését róla. írói munkája
mellett Isten különös gyakorlati érzékkel áldotta meg. Erről szólt nemcsak
élete, hanem a Szeretetház története is.

„most szíves elnézést kérek a kedves olvasótól, ha néha ezentúl első sze-
mélyben írok. nem szeretem ugyanis a lelkészi szolgálatban az „ént”
hangsúlyozni, mikor itt csak ő, az Úr lehet minden mindenekben, de a
történeti hűség és az események közvetlen megélése miatt nem tehetek
másként. Beköszöntő beszédemben többek között azt mondottam, hogy
én ide az Úr parancsából gyógyítani jöttem. (Luk 9,2)”12 − Akkor talán
még nem is gondolta, hogy a Szeretetház vezetésével mennyire a gyó-
gyítás, mások bajának enyhítése lesz szolgálata. élete nemcsak a győri
gyülekezettel, hanem a szívének kedves Szeretetházzal is összekötődött.
A magyar diakónia története neve említése nélkül nem teljes. 1931-ben
mondott le igazgatói tisztéről. mennyire egybehangzik „beköszöntő szava”
Túróczy zoltán róla emlékező szavaival: „A szív embere. Az arca csupa
jóság, az egyénisége csupa szeretet, az igehirdetése csupa melegség.
mert a szív embere, azért veszi észre azokat, akik az élet szívtelensége
miatt panaszkodnak: az öregeket, a szegényeket, árvákat, betegeket, s
ezért alapítja a Szeretetházat és a Diakonissza Anyaházat. S mert a szív
mindig láthatatlanul működik, ezért marad ő is mindig a mesebeli látha-
tatlan ember, csak működését lehet látni, de őt magát sohasem. Pálmai
Lajos szolgálatának áldozata, a megerőltető szolgálat megtámadta hang-
szálait, ezért ment nyugalomba.”
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„Csak az utolsó délelőtt láttuk, hogy ereje rohamosan hanyatlik. Délután 4
órakor sóhajtott utolsót” − olvassuk egy emlékezésben. „Egész élete,
szolgálata nem volt más, mint bizonyságtétele annak, hogy minden el-
múlik, de Isten beszéde örökké megmarad.” − hirdette temetésén D. Kapi
Béla püspök.

Túróczy Zoltán lépett örökébe (1893−1971). „Dédapám, Bauhofer györgy
budai lelkész pietizmusa, nagyapám, Czékus István vasenergiája és
édesapám, a volt ózdi esperes-lelkész olthatatlan vágya a misszió és a
szétszórt hívek összegyűjtése iránt: mindez a magam munkájából sem hi-
ányozhat” – vallotta. élete Arnóton indult, rozsnyón tanult, majd a po-
zsonyi teológiára került. Ebben az időben érintette meg őt is az akkori éb-
redés a protestáns egyházakban. Segédlelkészi évei után Arnóton,
ózdon, majd 1927-től győrben volt lelkész. A következő év volt szere-
tetházi szolgálatának kezdete is. ő volt, akit háromszor iktattak püspökké
a Tiszai, a Dunántúli és az északi Egyházkerületben. Az ébredés szolgája
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volt, és Istentől megáldott igehirdető és egyházvezető.13 áhítataival, dia-
konisszakonferenciákon elmondott igehirdetéseivel szinte felrázta a kö-
zösséget − írja egy emlékező. ő pedig így búcsúzott szeretett szolgáló
közösségétől: „Amikor emberi számítás szerint az utolsó körlevelet írom,
hálás szívvel köszönöm meg mindazt, amit a diakónia munkájában a nő-
vérekkel való együttműködés jelentett számomra. Köszönöm, hogy en-
gedelmes eszközei voltak Istennek azon dicsősége kijelentésében, me-
lyet a munka által jelentett ki nékem. Köszönöm azt a szeretetet is, me-
lyet állandóan tapasztalhattam. Köszönöm a búcsú pillanataiban a szív-
nek minden megmozdulását, a szemnek minden könnycseppjét és a lé-
leknek minden imádságát.”14

Szabó József (1902−1986) győri lelkész volt a következő igazgató. Keme-
nesalja vidékéről, Alsómesteriből származott közmegbecsülésben álló
parasztcsaládból. Apja községi bíró volt, bátyja is. Itt kezdte tanulását az
elemi iskolában. Tanítója még hadifogságából is ezt írta: „A jóska gyere-
ket ne feledjék elvinni a soproni líceumba.” A soproni teológiai fakultáson
végzett. 1926-ban avatta lelkésszé Szombathelyen D. Kapi Béla püs-
pök. Több hónapot töltött tanulmányúton Angliában. győrben kezdte
szolgálatát segédlelkészként, majd ugyanitt vallástanítói szolgálatot vég-
zett. három év múltán már püspöki másodlelkész, lelkész, később ugyan-
itt igazgató-lelkész. Az anyaház szolgálatába 1939. június 25-én iktatták
be. Egy mondat az őt üdvözlő felügyelő beszédéből: „Amikor a Diako-
nissza Anyaház fájlalja régi vezetőjének távozását, boldogsága is van
abban, hogy az utód olyan lett, akinek munkája és személye ismert, és
éppen ezért a legnagyobb bizalommal tekint rá.” 1947-ben komáromi lel-
kész lett, 1948 és 1952 között a Dunáninneni Egyházkerület püspöke
lett balassagyarmati székhellyel, és ország-, sőt világszerte ismert ma-
dách-kutató.
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Ekkor már az anyaház vezetése egyre szerteágazóbb, és egész embert igé-
nyelt. Egyre inkább látszott, hogy nem lehet ellátni ezt a szolgálatot a gyü-
lekezeti lelkészi szolgálat károsodása nélkül. Szabó józsef ezért kényte-
len volt lemondani szeretetházi igazgató-lelkészi tisztéről és a harangszó
szerkesztéséről.

Lukács István 1900. szeptember 18-án született a Somogy megyei nagy-
bábonyban (ma Bábonymegyer) földműves szülők gyermekeként. Szü-
leit korán (édesapját egyéves kora előtt, édesanyját 12 éves kora előtt) el-
vesztette. Az elemi iskola elvégzése után 1912-től a bonyhádi evangélikus
gimnáziumban tanult. 1920-ban tette le érettségi vizsgáját. Felvételét
kérte a pécsi tudományegyetem soproni teológiai fakultására, lelkészi ok-
levelét 1924-ben nyerte el, ez év szeptemberében szentelte lelkésszé őt
Kapi Béla püspök Szombathelyen. Körmenden szolgált segédlelkészként
(1924−1926), majd hitoktató lelkész lett győrben (1926−1929). Ezután
a bobai (1929−1934), majd a kemeneshőgyészi gyülekezet hívta meg
(1934−1940).

Szolgálata nyomán Bobán evangélikus ifjúsági otthon épült. Bobai műkö-
dési ideje alatt nyert ösztöndíjat, és utazott németországba, ahol meg-
fordult Berlinben, majd a kayserswerthi diakonisszamunkát tanulmá-
nyozta.

Ezután kapta a meghívást győrbe (1939−1948), ahol a dunántúli Luther
Szövetség lelkésze, később a harangszó szerkesztője lett. őt választotta
meg a diakóniai nagybizottság igazgatóul az anyaház élére is. nehéz idő-
ben állt ebben a szolgálatban hűséggel, szeretettel. 1948-ban a győri
gyülekezet hívta meg lelkészéül, ezért lemondott intézeti igazgatói tiszté-
ről. A gyülekezetben szolgált, míg beteg nem lett, és korai nyugdíjazását
kellett kérnie. hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után 1981-ben
halt meg.
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InTézETI LELKéSzEK

„1948-ig intézeti lelkészi szolgálat, illetve állás nem volt külön. Az intézeti lel-
készi szolgálatokat a gyülekezeti lelkészek látták el. Az anyaház és a
hozzá tartozó intézmények fejlődése, s ennek következtében a lelkészi
szolgálat növekedése olyan méretű lett, hogy a gyülekezeti állásban levő
lelkész a maga szolgálata mellett nem tudta ellátni. Szükséges lett tehát,
hogy a Diakonissza Anyaház saját intézeti lelkészi állást szervezzen. Külö-
nösen szükségessé tette az állás megszervezését a lelkészi szolgálatok
mellett a diakonisszaképzés nagy fontossága” − írta Buthy Ella emléke-
zésében, majd így folytatta: „Azt akarjuk, hogy diakonisszáink kellő gya-
korlati és elméleti képzés mellett mély lelki képzést is kapjanak, hogy a dia-
konisszaszolgálat mindenféle területén: betegek ápolásánál, szegények
gondozásánál, árvák, intézeti növendékek nevelésénél, nyomorékok, el-
hagyottak felkarolásánál, testileg és lelkileg veszélyeztetettek megmen-
tésénél, sínylődők istápolásánál, bibliaórák, evangélizációk, konferenciák
tartásánál a mai kor követelményeinek megfelelően, a legnagyobb szak-
avatottsággal egész emberként helytálljanak, és így mindenféle szolgála-
tukkal, az egész nép életének szociális javításával minél eredményeseb-
ben közreműködjenek. Ezt a mélyreható kiképzést az eddigi heti 3 óra
mellett elvégezni nem lehet. Szükségessé válik a lelkész részéről a dia-
konissza növendékek kiképzésében legalább heti 8-10 óra tartása, dia-
konisszák részére a heti bibliaórák és szemináriumi órák számának 2-ről
4-re való felemelése, az egész anyaház és a hozzá tartozó intézmények
lakóinak: diakonisszáknak, diakonissza növendékeknek, árváknak, a
gyermekotthonban, penzióban lévőknek, gyülekezeti és városi szegé-
nyeknek, különböző általános és középiskolába járó internátusi növen-
dékek részére tartott heti istentiszteleti alkalmak számának növelése, na-
ponként a reggeli és esti áhítatok rendszeres lelkészi ellátása, az anyaház
és intézményei összes lakóinak lelkigondozása. Az állás szervezését a
fentieken kívül szükségessé teszi az anyaházhoz tartozó és az ország kü-
lönböző részein levő diakonisszaállomásokon dolgozó nővérek rendsze-
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res látogatása, lelkigondozása, munkájuk számontartása és irányítása.
Börcs lelkigondozása is az intézeti lelkész feladata volt.”

Ezek a mondatok mutatják a kicsiből növekedés mértékét, a szolgálatok
szerteágazását, a munka fejlődését.

Az anyaház anyagi ereje viszont nem volt elégséges ahhoz, hogy az intézeti
lelkész külön javadalmát teljes mértékben fedezni tudja. Ezért D. Kapi
Béla püspök tanácsára a diakóniai nagybizottság elhatározta, hogy a val-
lás- és közoktatásügyi minisztertől fizetés-kiegészítő államsegély enge-
délyezését kérje. Ez meg is történt, így az intézeti lelkész államsegélyt,
anyaegyházi hozzájárulást, lakbért, családi pótlékot kapott, és a harang-
szó szerkesztésének díját is.

Veöreös Imre volt az első intézeti lelkész. 1914. április 16-án született győr-
ben. Itt végezte elemi és középiskoláit is. gimnáziumi tanulmányai alatt Itt-
zés mihály győri lelkész volt életére nagy hatással. „A fiatal diákot Isten élő
szava mélyen megérintette. Elsősorban hitoktatóm, Ittzés mihály által, aki-
nek akkor még legényszobájában egy padon ültünk, és beszélge-
tésekben éltük át jézus vonzását.”15 érettségi után a pécsi Erzsébet Tu-
dományegyetem soproni hittudományi Karára iratkozott be. 1937-ben
avatta őt lelkésszé Sopronban D. Kapi Béla püspök. Ezután a németor-
szági erlangeni egyetemen egy posztgraduális évet végzett, 1938-ban
„szárazkáplánként” (fizetés nélkül szolgáló káplán) kezdte győrben szol-
gálatát, majd a vasi Egyházmegye missziói lelkésze lett Körmend köz-
ponttal. 1940-től 1948-ig Kapi Béla püspök mellett dolgozott kerületi
missziói lelkészként. Tábori lelkészi szolgálata és a háború után nyarait a
gyenesdiási konferenciaközpontban töltötte konferenciák szervezésével.
1947-ben a magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesületének (mELE)
alelnöke lett. Innen került a győri diakonissza anyaház lelkészi tisztébe.
Később a soproni, majd budapesti teológusotthon igazgatója, azután
kecskeméti lelkész. még egyszer visszakerült 1958-ban a Lelkésznevelő
Intézetbe, közben egyetemes főtitkár is volt. A Lelkipásztor című lelkészi
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folyóiratot, a Belmissziói munkaprogramot, a vasárnapi Iskolai vezetőt és
az Új harangszó újságokat is szerkesztette. 1999-ben hunyt el gazdag
élet és sokféle szolgálat után.

„Az újonnan szervezett intézeti lelkészi állásra a diakóniai nagybizottság
1948. április 1-jén veöreös Imre missziói lelkészt választotta meg közfel-
kiáltással. Beiktatása május 9-én istentisztelet keretében volt, amit dísz-
közgyűlés követett. D. Kapi Béla püspök átadta a beiktatott lelkésznek
meghívólevelét: „Krisztus parancsának emberi kéz által lejegyzett írását,
melynek pecsétje az a bizalom és szeretet, amellyel a Diakonissza Anya-
ház az intézeti lelkészt várja.”

huber Etelka főnöknő az első nővérbibliaóra alkalmával köszöntötte az új in-
tézeti lelkészt, hordozásra és megbocsátásra kész szeretet kérve tőle.
veöreös Imre lelkipásztori szeretetet ígért, cserébe őszinteséget és bi-
zalmat kért. Szolgálatában különös hangsúlyt helyezett a diakonisszák te-
ológiai képzésére. 1950. április 30-án mondott le szolgálatáról, ekkor ke-
rült a soproni Lelkésznevelő Intézetbe igazgatóként.

Utódja dr. Nagy Gyula lett. győrben született 1919-ben. Alsó- és közép-
fokú tanulmányait győrben végezte, majd jelentkezett a teológiára. Se-
gédlelkészi évei után első állomás- és szolgálati helye Pécsett vallástanító
lelkész. Csupán öt hónapig állt anyaházi intézeti lelkészként szolgálatban,
mert a soproni teológiára kapott tanári állásra meghívást. A rendszeres
tanszék vezetője volt, majd a Lutheránus világszövetség meghívására
több mint egy évtizedet genfben, dolgozott. hazatérve az északi Egy-
házkerület vezetője, majd elnök- püspök lett. Innen vonult nyugdíjba.

A nővérekhez szóló első levelében írta, hogy Istennek engedelmes és alá-
zatos eszköze szeretne lenni: „…mint ekevas és aratósarló. Az ekevas
utat készít Isten igéje szívekbe hullásának és gyümölcstermésének, ara-
tósarlóként pedig úgy szeretné betölteni szolgálatát, mint aki tudja, hogy
a vetés szolgálata nem az övé volt.” Ebben az időben már kapuk záród-
tak. megszűnt az árvaház és a leányinternátus. viszont indult a missziói
intézet itteni szolgálata. Ennek szervezésében dolgozott sokat, tudásának
legjavát adta − szól róla az emlékezés.
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Dr. nagy gyulát Sümeghy József követte. 1920. június 20-án született ráb-
cakapin. általános iskoláit rajkán és Tokodaltárón, középiskoláit a buda-
pesti fasori gimnáziumban és a soproni líceumban végezte. Közben sú-
lyos betegségben szenvedett, ez indította őt a lelkészi szolgálat felé. Te-
ológiai tanulmányai elvégzése után 1943-ban szentelte fel D. Kapi Béla
püspök. A siófoki, majd a sárszentlőrinci gyülekezet segédlelkésze lett.
1943-tól a soproni líceum diákotthonában nevelőtanári szolgálatot vég-
zett. 1945-ben a vadosfai gyülekezet filiájába, Kisfaludra került részint
gyülekezeti, részint egy családban nevelői szolgálatba.1949-től győri hit-
oktató, majd a soproni líceum vallástanára. Ezután kapott meghívást a
győri anyaházba. rövid két és fél év alatt a harmadik lelkésze lett az in-
tézetnek. nehéz időben vette át a szolgálatot. 1950. október 30-án vá-
lasztották meg a volt soproni vallástanítót. Amikor az anyaházba belépett,
első útja a kápolnába vezetett. December 3-án iktatták hivatalába. Alapi-
géje, amelyről szólt és amelynek alapján szolgálni akart: „Amit pedig szól-
tok vagy cselekedtek, mint az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az
Atyának őáltala.” (Kol 3,17). Beköszöntő levelében azt írta a nővéreknek,
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hogy testvér és pásztor szeretne lenni. Amikor őt iktatták, akkor búcsúz-
tatták dr. nagy gyula lelkészt. „Sümeghy józsefben szerető szívű testvért,
igazi lelkipásztort kaptunk, aki a nyáj minden tagjának ügyét szívén viselte
nagy jóindulattal, meleg szívvel, szorgalommal, kitűnő felkészültséggel
látta el tisztét. Sok terhet kellett viselnie. A legnehezebb idő szakadt rá, a
feloszlás ideje. Ennek megtörténtével, 1951. november 30-án ért véget
anyaházi szolgálata” − emlékezett rá Buthy Ella, az akkori főnöknő. Sü-
meghy józsefet 1953-ban a vadosfai gyülekezet hívta meg, itt szolgált
nyugdíjazásáig. 2007-ben hunyt el Sopronban.

váLTáS A FőnöKnőI SzOLgáLATBAn

1948 októberében hazatért Urához huber Etelka főnöknő. „nem kellett meg-
várnia és átélnie a feloszlatás sötét napjait” − olvassuk utódja, Buthy Ella
róla szóló emlékezésben. Új főnöknőre volt szükség.

Buthy Gizella Gabriella (minden bizonnyal utóbbi neve rövidítéseként lett Ella)
Békéscsabán született 1902. március 21-én, ahol édesapja tanító volt.
Fiatal koráról, tanulóéveiről nincsenek adatok. 1927. szeptember 10-én
jelentkezett a győri anyaházba. Egy év múlva, 1928. augusztus 28-án
volt fogadalomtétele, ezután felavatott diakonisszaként a börcsi gyüleke-
zetben végzett tanítónői és lelkigondozói szolgálatot két évtizeden át.
1948. november 16-án, huber Etelka után őt választották egyhangúlag
főnöknővé a diakonissza nagybizottság ülésén. 1949. július 17-én iktat-
ták be a győri öregtemplomban. Ezt a szolgálatát 1951. november 30-
ig végezte, de az anyaház feloszlása után is az otthon élén maradt, mint
a missziói intézet vezetője. Csendes, visszahúzódó természetű volt, vol-
tak, akik félreismerve őt szigorúnak és ridegnek ítélték, pedig melegszívű
volt. jobban szeretett háttérben maradni. Kedves vonása volt, hogy idős
korában tanulva meg süteményt sütni, nővértársait mézeskaláccsal lepte
meg. 1991 júniusában halt meg. A győri diakonisszakriptában nyugszik.
Elgondolkoztató, hogy haláláról egyetlen egyházi újságban sem emlé-
keztek meg.
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A nővérEKrőL éS SzOLgáLATUKróL

Az anyaház fennállása óta 112-en léptek be azzal a szándékkal, hogy nő-
vérek lesznek. Időközben különböző okokból eltávozott 18 nővér és 21
jelölt, vagyis 39-en.

A közben elhunytak:
Erős Irma 1938-ban távozott az élő sorából. halála arra adott alkalmat, hogy

a diakonisszák közös temetkezési sírhelyet létesítsenek az új temetőben
az elhunyt diakonisszáknak.

Kiss Márta 1945-ben Sopron bombázásánál, az Ikva-hídon szolgálatba
menet vesztette életét.

Molnár Ida 1947. május 8-án hunyt el.
Huber Etelka 1948. október 5-én távozott szolgálatából és az életből.
Pratscher Teréz, „a legcsendesebb diakonissza” 1949. április 2-án hunyt el.
Szabó Ida 1950. március 24-én halt meg.

A nővérek névsora 1951. november 30-án. megérdemlik, hogy név szerint
emlékezzünk szolgáló életükre. Talán még vannak közöttünk, akik egy-
egy diakonisszát személyesen is ismertek. A nevek születésük sorrend-
jében következnek:

Fialka Júlia 1886 (A pozsonyi anyaházból lépett a győribe), Fenyves Ilona
1889 (A pozsonyi anyaházból jött), Tóth Margit 1897, Kiss Vilma 1897,
Farkas Mária 1898, Dubravszky Etelka 1898, Mózes Teréz 1899, Haás
Lídia 1899 (A pozsonyi anyaházból lépett át), Ropper Mária 1900, Unger
Mária 1901, Buthy Ella 1902, Lackner Paula 1903, Török Margit 1905,
Kocsi Anna 1907, Kusinszky Ilona 1907, Horváth Irén 1907, Zsohár
Lenke 1908, Vitovszky Irén 1908 (A pozsonyi anyaházból jött), Schmikl
Judit 1908, Schmidt Sarolta 1908, Németh Ilona 1909, Vághy Júlia
1909, Pónya Emília 1909 (A pozsonyi anyaházból lépett át), Schrődl Adél
1910, Kutassi Valéria 1912, Fiedler Aliz 1912, Hölcz Dóra 1912, Krecs-
marik Erzsébet 1913, Haás Zsuzsanna 1913, Németh Júlia 1913, Mar-
ton Ágnes 1913, Szűcs Boriska 1913, Boór Lujza 1914, Koczmann
Jolán 1915 (A pozsonyi anyaházból jött), Haniffel Emma 1916, Gincsai Er-
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zsébet 1917, Benczur Ilona 1917, Malaga Elza 1917, Zechmeister Irma
1917, Papp Sarolta 1918 (A pozsonyi anyaházból jött), Németh Margit
1918, Varga Júlia 1919, Major Mária 1919, Tóth Lenke 1919, Bartos Pi-
roska 1920, Kovács Mária 1920, Bernáth Erzsébet 1920, Zámbó Ilona
1921, Baloghy Magda 1922, Krégár Gizella1923, Büki Ida 1924, Nagy
Emma 1925, Pethő Rózsa 1925, Schiffer Ilona 1927

Mórocz Katalin nővér (1895−1970) nevét érdemes a sorból kiemelni. A gaz-
dasági ügyek vezetője volt. 1925-ben a pozsonyi anyaházból került
győrbe, amikor itt újra indult a szolgálat a világháború és a Tanácsköz-
társaság rémülete után. élete, szolgálata nemcsak huber Etelka főnök-
nővel fonódott szorosan össze, hanem az anyaház életével is. Testvéri
módon dolgoztak együtt. Sok terhet levett a főnöknő válláról, hozzáértés-
sel, gyakorlati érzékkel végezte szolgálatát. A feloszlás után is az intézet
élén maradt. Egy évtizedig vezette még a Szeretetház életét. Betegsége
miatt kellett félreállnia. „Csak értékelő tisztelettel és meghatott hálával tu-
dok visszagondolni rá. Szigorú volt, de szigorúságát magán is gyakorolta.
megkövetelte a munkát, de abban elöl is járt jó példával. megszázszo-
rozni igyekezett Szeretetházunk minden fillérét. nem egyszer találkoztam
az ország minden részében felnőtt emberekkel, akik annak idején a Sze-
retetházban nevelkedtek, s akik hálás emlékezéssel emlegették Kató
nővér nevelését, amelyben szeretet és igazság csókolgatták egymást” −
emlékezik rá Szabó józsef püspök.

A nővérek iskolázottságuk tekintetében különbözőek voltak. Elemi iskolát
mintegy harmincan, középiskolát 14-en, gimnáziumot ketten végeztek,
többeknek közülük különböző oklevele is volt. Az édesapák között volt
földműves, földbirtokos, gyári munkás, iparos, kereskedő, vendéglős,
vasutas, tisztviselő, tanító és lelkész is. Sokféle családból érkeztek, de ez
köztük semmi különbséget nem jelentett.

Munkakörük is sokszínű volt. Legtöbben gyülekezeti munkát végeztek. 19
gyülekezet kérte őket szolgálatra. volt közöttük, aki évente mintegy 1500-
2000 látogatást is tett. A gyülekezetekből beérkező kéréseknek az anya-
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ház sokszor nem is tudott eleget tenni. Sokan végeztek egy-egy gyüleke-
zetben gyermek- és ifjúsági munkát. Bizonyára ma is élnek még olyanok,
akik egy-egy gyülekezeti szolgálatot végző diakonisszára emlékeznek
hálás szívvel. voltak, akik egy-egy családnál vagy intézménynél háztartást,
gazdaságot vezettek: az anyaházban, Börcsön, Sopronban, Pécsett, vá-
sárosmiskén, Celldömölkön, a soproni teológusotthonban és üdülőben,
a répcelaki missziói otthonban, gyenesdiáson és Orosházán. A beteg-
ápolás kiemelt szolgálat volt. 1910 és 1950 között 12 314 nappali és
9250 éjszakai szolgálatot végeztek családoknál, kórházakban. A vörös-
keresztnél is segítségül kérték őket. Ezt a gyülekezeten kívüli munkát a
gyülekezeti szolgálat mellett Kőszegen, Orosházán, győrben, rozsnyón
végezték többek között.

A gyermeknevelés és gondozás is fontos része volt szolgálatuknak napközi
otthonokban, internátusi növendékek között. Ebből ki kell emelni az epi-
leptikusok és szellemileg vagy testileg fogyatékosok közötti szolgálatukat.
A győri, soproni, börcsi, pécsi, vásárosmiskei, celldömölki, dusai árvahá-
zakban és otthonokban dolgoztak. Leányinternátusi munkát győrött, Sop-
ronban, Pécsett, rozsnyón és Kőszegen végeztek. A soproni üdülőben
üdültetéssel is foglalkoztak. Több városban bekapcsolódtak a szociális
munkába is, voltak, akik a népfőiskolákon tanítottak. A szegénygondo-
zásba is sok városban bekapcsolódtak. napközi otthonokban: győrött,
Szabadhegyen, Téten, Bakonyszombathelyen, Börcsön, répcelakon,
Somogydöröcskén, mórichidán, vésén, Sikátoron, nagyvelegen, nagysi-
monyiban, Iharosberényben, Alsóságon, Felpécen szolgáltak. Az anyaház-
ban 50-60 gyermek is megfordult egy-egy nyáron. öregek és nyugdíjasok
között győrött, Börcsön és Pécsett dolgoztak. Akiknek erre oklevelük
volt, tanítottak is iskolákban, vagy kántori szolgálatot végeztek gyüleke-
zetben, például Börcsön. vásárosmiskén tanítottak, kántori szolgálatban
álltak Börcsön, öttevényben, győrben, de más gyülekezetekben is. Egy-
házi irodákban, püspöki hivatalban is végeztek irodai szolgálatot. Fontos
volt szolgálatuk a gyülekezeti evangelizációkban, konferenciák szervezé-
sében, vezetésében, áhítatok, előadások tartásában. A legkiemelkedőbb
munkát a gyülekezeteken kívül gyenesdiáson és répcelakon végezték.
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„életünk nem akar más lenni, mint néki illatozó hálaáldozat, munkánk nem
akar más lenni, mint róla szóló bizonyságtevés az élet bármely területén”
− vallotta huber Etelka.

Munkájuk egyre bővült. 1946-ban Ausztráliából kaptak levelet, zinnbauer
lelkész kérdezte őket, nem volna-e lehetőség náluk is bevezetni ezt a
munkát. Az ausztráliai evangélikus egyház többnyire Sziléziából mene-
kültekből alakult. A levél írásának idején 280 000 tagot tartottak számon,
és 90 lelkészük szolgált. Több otthonuk és gimnáziumuk volt. ők kértek
a győri diakonisszáktól segítséget. A válasz: „ha Isten akarata, hogy győri
diakonisszák képviseljék Isten irgalmas szeretetét Ausztráliában, ő majd
meg is adja a lehetőséget, hogy a nővérek 2-3 év múlva kimenjenek. De
addig is komolyan hozzálátnak az angol nyelv tanulásához.” Később erről
nincs nyom.

Szóba került a külmissziói szolgálat is. németh júlia nővér érzett erre hiva-
tást. Levelezés folyt arról, hogy egy amerikai intézet a magyar szolgáló ki-
képzését vállalja, 1947-ben adatokat is küldtek németh júliáról. Később
ennek sincs nyoma.

Sokszor volt szolgálati hely a győri otthon nagy ebédlője is. reggel és este
áhítatok voltak, az ünnepeket is megünnepelték, szeretetvendégsége-
ket, imaheteket, konferenciákat és hitmélyítő alkalmakat rendeztek. Ilyen-
kor mindig sok vendég jött a városból is. mindez 1951-ig tarthatott.

nagy gondot fordítottak a nővérek továbbképzésére is. volt, aki műtősnői
vizsgát tett, más bábaképzőt végzett. Fontosnak tartották a nyelvek, el-
sősorban a német nyelv tanulását. volt, aki gallneukirchenben tanult, más
Bécsben végezte szolgálatát, de fontosnak tartották, hogy a soproni üdü-
lőben szolgáló nővér is tudjon németül. Teológiai továbbképző tanfolya-
mokat is tartottak. Ezen a tanfolyamon kötelező volt részt vennie minden
nővérnek, aki gyülekezetben vagy konferenciai telepen szolgált.

A kihelyezettek kapcsolattartása is lényeges volt. minden nővér, aki kihelye-
zetett volt bárhol, köteles volt havonta levélben beszámolni szolgálatáról,
életéről, és havonta kaptak is a kihelyezettek körlevelet az anyaházból.
De vigyáztak a nővérek egészségére, a betegeket kórházban ápolták,
szanatóriumban pihentették. gyakran mentek közös kirándulásokra.
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A legnagyobb hangsúly mégis a lelki erősödés és növekedés alkalmaira ke-
rült. Felsorolhatatlan a csendesnapok, előadások alkalma. Ezeket a fő-
nöknő, az igazgató, az intézeti lelkész vagy egy-egy meghívott előadó
tartotta. Azt sem szabad említés nélkül hagyni, hogy különböző témákról
a nővéreknek is dolgozatott kellett írniuk időnként. Ez is az elmélyedést
szolgálta egy-egy témában. Családias összejöveteleik voltak vasárnap
esténként, amikor egy-egy témáról beszélgettek, azt megvitatták, be-
számoltak élményeikről. vasárnaponként ünnepelték azokat, akiknek a
hét folyamán volt a születésnapjuk.

Néhány elismerő mondat a jelentésekben a diakonisszák munkájáról:
„A Szeretetház az élő hitnek egyik áldásos tényezőjévé vált. vezetői mindent

elkövetnek, hogy az intézet méltó legyen nevéhez.” (Pálmai Lajos, 1913)
„A szeretetházban mindenek ékesen és jó rendben folynak. Az árvák és in-

ternátusi növendékek nevelését a kedves nővérek a legjobban látják el.
Anyagiakban is kezdenek a dolgok rendbe jönni. Az előforduló betegsé-
gek alkalmával a nővérek önfeláldozó ápolásban részesítik a betegeket.”
(Pálmai, 1914)

„Az intézet vezetését a diakonisszák buzgón és lelkiismeretesen végzik. Sze-
retetteljes bánásmódjukkal a legszebb keresztyén szellemet ápolják és
fejlesztik.” (Pálmai, 1914)

„A Szeretetház működése szüneteltetvén, eltávozott az a két diakonissza, aki
a Szeretetházunkat több éven át példás szeretettel és a legnagyobb
rendben vezette. A közgyűlés elismerését és háláját fejezi ki a diakonisz-
szák iránt itteni példás működésükért, és erről értesíti a pozsonyi Anya-
házat.” (Pálmai, 1919)

„A mustármag-kezdetből Isten Szentlelke sok nehézség, háború s pénzügyi
válságon keresztül terebélyes és gazdagon gyümölcsöző fává növesz-
tette a diakonisszamunkát gyülekezetünkben.” (huber Etelka, 1935)

„25 éve annak, hogy a diakonisszák közül ketten Pozsonyból győrbe jöttek,
és megkezdték itt azt az áldásos működést, amely nemcsak a betegek-
nek adott enyhülést, árváknak vigasztalást, öregeknek támaszt, szegé-
nyeknek megsegítést, de minket, valamennyiünket annak a megisme-
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résnek tett részesévé, hogy az ő munkájuk az anyaszentegyházunkra ki-
felé is a tiszteletnek és megbecsülésnek értékes forrása.” (Dr. höffer vil-
mos felügyelő, 1935)

„hogy Szeretetházunk az idők folyamán önfenntartóvá vált, azt a diakonisz-
szamunkának köszönheti.” (Túróczy zoltán, 1936)

„A Szeretetház lakóinak száma ma már állandóan 100 körül jár. Ezen kívül
104 iskolás gyermeknek adunk naponta ebédet. nem tudná Szeretet-
házunk elvégezni ezt a munkát, ha nem lennének diakonisszáink, akik
önfeláldozó szeretettel teszik le életüket a szeretet oltárára.” (Túróczy z.
1936)

„Az evangélizáció munkájában is tekintélyes részt vettek diakonisszáink.”
(Túróczy z. 1950)

Bizonyára voltak az otthonban bűnök, súrlódások, bajok és gondok, árnyak
is. Ez a csokor az elismerő jelentésekből az Istentől kapott fény tovább-
adásának szolgálatát jelzi azoknál, akik ennek a kegyelemnek fényéből
éltek maguk is.

Kimagasló alkalmak
Az anyaház és a Szeretetház tele volt programmal. Felsorolhatatlanul sok és

nagy esemény történt. néhányat érdemes kiemelni, amelyek mutatják a
szolgálat sokszínűségét, terjedését és elismerését is.

1934. május 25-én itt tartották a Délkelet-Európai Diakonissza Anyaházak
vezetőségének konferenciáját. Ez az alkalom szerteágazó szervező és fi-
zikai munkát igényelt. A résztvevő vezetők a gyülekezetben is végeztek
szolgálatokat.

1935. február 10-én tartották a győri diakonisszamunka negyedszázados
évfordulóját. Ekkor leplezték le a Pálmai Lajos és I’so vince lelkészeket áb-
rázoló festményeket. „nem azoknak papjai akartak lenni, akiknek papja-
ikul lenni dicsőség és méltóság, hanem a szegényeknek és kicsinyeknek,
az özvegyeknek és árváknak, a senkiknek és szürkéknek” − emlékezett
rájuk Túróczy zoltán akkori igazgató-lelkész.

1936. október 25-én volt a diakónia 100 éves jubileuma. „100 éve annak,
hogy reichardt gertrud (Theodor Fliedner német lelkész intézetének első
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felavatottja) diakonissza lett. 100 év alatt az egy diakonisszából hadsereg
lett. Az idő igazolta a diakonisszamunkát” − emlékezett előadásában D.
Kapi Béla püspök.

1937. március 7-e is emlékezetes nap, fordulópontnak is nevezhető. A győri
gyülekezet közgyűlése az anyaházat és a Szeretetházat egyesítette (még
nem is sejtették, mennyire előrelátóak voltak!) győri Evangélikus Egy-
házközség Diakonissza Anyaháza névvel. Az egyházmegyei közgyűlés
ezt július 11-én hagyta jóvá. Új alapszabályt is szerkesztettek. 1937-ben
dr. vidonyi Sándor lett az anyaház világi elnöke, elsőként.

1938 pünkösdjén volt a börcsi árvaház felavatása nagy létszámú, szép ün-
nepéllyel.

1943. július 4-én történt meg az Evangélikus árvaház és Diakonissza Ott-
hon felavatása. „Isten az építést azzal kezdte, hogy a régi házat szűkké
tette. Isten ezt megláttatta, és az új ház építésének gondolatát, mint ma-
got, elvetette. (…) Az új ház építésének gondolata is érett, először a ter-
vek, azután a falak formájában láthatóvá lett. Isten munkáját kell látnunk
abban is, hogy az építést egyre súlyosbodó körülmények között indította
meg” − mondotta Lukács István igazgató-lelkész.

1947. március 13-án avatták fel a gyermekotthont.
1950. február 10-én tartották a győri diakonisszamunka 40. évfordulóját. „A

győri diakonisszamunka 40 év alatt hatalmasat fejlődött. Az egykori kis
diakonisszaállomásból kinőtt az ország második evangélikus anyaháza.
Diakonisszáink szolgálata kilépett a győri gyülekezet határából, munkate-
rületünk már országos (…), de ha szolgálatunkat mérlegre helyezzük, alá-
zatosan kell könyörögnünk: Urunk, bocsásd meg vétkeinket” − mondotta
veöreös Imre igazgató-lelkész.

Az utolsó csendesnapot érdemes részletesen is feljegyezni (1951. novem-
ber 23.):
reggeli áhítat: Biztató üzenet: Urunk előtt (Sréter Ferenc)
Bibliakörök: így kezdődött – így bocsát el
Előadás: Amik hátam mögött vannak (Sümeghy józsef)
Diakonissza civilben (Túróczy zoltán)
megbeszélés a főnöknő vezetésével
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Evangelizáció: Kísértések között (Sréter Ferenc)
áhítat: mindvégig (Sümeghy józsef)
Úrvacsorai istentisztelet: őbenne maradok (Sümeghy józsef)

„FELhőK ALATT”

Ezt a címet a második világháborús időkre emlékezve huber Etelka főnöknő
adta naplójában. most ebből idézünk részleteket:

„1942. Itt az ősz! Üres a fás- és szeneskamránk. zsírjegyek vannak, de zsír
nincs. Azt hiszem, Isten így akarja próbára tenni Benne való hitünket és
bizodalmunkat. most nemcsak a férfiak harcolnak kint a fronton, de ne-
künk is harcolnunk kell a megélhetésért (…), remélhetjük, hogy a mai pár-
tos népre is felragyog Isten kegyelmének napja.

Felajánlottuk inspekciós szolgálatunkat a vöröskeresztnek. Decemberben
beosztottak minket a Iv. számú hadikórházba. állandóan 65-70 betegünk
van. mindjobban érint bennünket a háború szele. Kapaszkodjunk az árból
kimagasló keresztbe, hogy megtartathassunk.

1944. március 19. német megszállás. Az iskolák bizonytalan időre be let-
tek zárva, ezzel megszűnt az internátus is. 1944 áprilisában a légitáma-
dások megindulásakor az árvákat kitelepítettük Börcsre, az Anyaház ki-
bombázott családokat fogadott be.”

Ezután sorra következtek és fokozódóan erősödtek a bombázások. A napló
kilenc győri bombatámadásról ír.

„Isten kegyelme megengedte, hogy még a nyáron együtt lehettünk. Szo-
morúságunkra jolán és Karola kiváltak a közösségből. A kőszegi leány-
intézetben a tanítás megkezdődött, de nem sokáig tartott, a nővérek ha-
zajöttek, velük szinte egy időben a rozsnyóiak is. A pécsi nővérekről nem
tudunk semmit, gyorsan kerültek a frontvonalba, de nem is akartak me-
nekülni és elhagyni a rájuk bízott időseket. gyenesdiás is hadszíntér lett.
A soproniakat is bombatámadás érte, vali nővér lakása is megsérült.”

„Szeptember 27-én katonai bizottság lefoglalta az új árvaház összes helyi-
ségét kórház céljára. november 1-jén átadtuk a Szeretetház internátusi
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részét is. 32 sebesültet ápoltunk itt. Testi-lelki ápolásban részesültek, híre
ment a konyhánk főztjének, de meghatódva fogadták karácsonyi ün-
neplésünket és énekünket is.”

A helyzet következtében már arról gondolkoztak, hogy amely gyülekezet
fogad egy-egy nővért, azokat odaküldik, a többieket hazaengedik. 19
nővér azonban mindvégig itt akart maradni. 10 nővér a kórházban dol-
gozott, a többiek az otthon megmaradt részében. 5 nővér szeretett volna
hazamenni, néhányan pedig gyülekezetekbe kerültek. Karácsony első
ünnepén kapták a győriek a hírt: Budapestet elfoglalta a szovjet hadse-
reg. Ezzel óriási menekülési hullám indult el győr városán keresztül. Ka-
tonák, intézetek, családok, emberek tömege menekült át a városon.
megszaporodott a forgalom az anyaházban is. Közben a várost is egyre
több lövés és bombatalálat érte. Sajnos nem lehetett minden menekül-
tet és hajléktalanná lett embert befogadni, de az anyaház szolgálatát a tá-
bori kórház vezetősége elismerte és nagyra becsülte. A lebombázott Csil-
lag Szanatórium felszerelését is megszerezték a diakonisszák. Lassan az
otthon annyira megtelt a nővéreken túl menekültekkel, hogy az élet egyre
nehezebb és alig elviselhető lett.

Február 10-én minden akadály és baj ellenére megemlékeztek az első két
pozsonyi nővér megérkezéséről. A nővérek műsorról is gondoskodtak,
Etelka nővér pedig 35. alkalommal mesélte el megérkezésük történetét.
Egyébként a napok egyre nyugtalanabbak lettek. már az ennivaló és a fű-
tőanyag is fogyott. Ennél is nehezebb volt átélni: a Szeretetház a németek
és a közeledő oroszok tűzharcának központjába került. Ugyanis a néme-
tek a Szeretetház emeleti ablakaiból lőttek, az oroszok pedig válaszkép-
pen a házat vették tűz alá. 3 nővérszoba teljesen tönkrement, egy akna
a gusztáv Adolf Otthon sarkát tépte le. A nagy nappali is ágyútalálatot
kapott. A ház tele volt törmelékkel és cseréppel.

„nagycsütörtök este az óvóhelyen tartottuk meg a liturgikus áhítatot. nagy-
pénteken egész éjjel dörögtek az ágyúk. hajnalban hallottuk, hogy egy
orosz páncélos befutott a hídhoz. Délelőtt erős tüzelés közben volt az
ebédlőben istentiszteletünk. majd úrvacsorát vettünk ágyúdörgéstől kí-
sérve. Ebéd után még szóltak mindkét oldalon a fegyverek. házunkról
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csak úgy pattogtak le a lövedékek. Egyszer csak elhallgatott a tüzelés, kí-
sérteties csend támadt, eltűntek a németek. Kató nővér fél négykor látta
meg az első orosz katonát. még aznap este jött egy orosz tiszt magyar
kísérővel. német katonákat és fegyvereket kerestek. Aztán egyre többen
jöttek, enni- és innivalót keresve. Közben megszűnt a villany- és vízellá-
tás. Lassan a háború rémének félelme elmúlt, de fokozódott az ínség.
házunk most olyan, mint egy ispotály. Sok az öreg, sínylődő beteg. visz-
szatekintve ezekre a napokra nem tudunk mást tenni, mint hálát adni Is-
tennek, hogy mindeddig velünk volt, megőrizte házunkat, egy hajunk
szála sem görbült meg.”

Amint valamennyire rendbe hozták hajlékukat, nekiálltak a nővérek konyha-
kertet telepíteni. Ennek is először a falát kellett rendbe tenni. Egy idős kő-
műves jött dolgozni, a nővérek keverték a maltert, végezték a segéd-
munkát. Aztán kezdték vetni a babot, burgonyát és zöldségféléket. már
rendszeres alkalmaik is voltak, délelőtt Szabó józsef lelkész mária éne-
kéről, délután pedig a Biblia nőalakjairól szólt. Templomba a nővéreken
kívül még nem sokan merészkedtek.

Közben imádkozó és féltő szeretettel gondoltak az állomásokon szolgálatot
végző nővérekre, akikről semmi hírt nem kaptak. Orosházáról jött az első
levél. A nővérek, hála Istennek, jól vannak, a menházból ott is kórház lett.
Amint a katonákat elvitték, visszajöhettek az idős ápoltak. Egyik nővér
(marton ágnes) közben hazament onnan Lajosmizsére, ahol rögtön meg-
kérték, hogy az elmenekült lelkész helyett tartson istentiszteletet. De min-
den lelkészi szolgálatot végeznie kellett, temetett, hittanórákat tartott és lá-
togatott is. A pécsi nővérek is életjelet adtak magukról. náluk a front olyan
gyorsan átvonult, hogy szinte észre sem vették. Február óta internátusi
növendékeik is voltak már, és az iskolában is folyt a tanítás. Szombathe-
lyen a lelkészlakás és a nővér lakása találatot kapott, máshol kerestek
szállást. A kőszegi nővérek is írtak: házuk zsúfolt lett menekültekkel,
maguk szinte kiszorultak, sok zaklatásnak voltak kitéve, de Isten meg-
őrizte őket. A soproniak is bombatalálatot kaptak. Itt történt, hogy egy
nővér éppen úton volt, amikor lövés érte, és márta nővér meghalt. A nő-
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vérek ásták sírját, és temették el. gyenesdiásról érkezett utoljára a hír, ők
is átélték Isten segítségével a nehéz napokat.

győrben sem szűnt meg a megpróbáltatás, 1945. július 1-jétől november
5-ig szovjet katonák vették az otthont igénybe. 1946-ban pedig a Petőfi
téri új házat igényelték ki. minisztériumi közbenjárás kellett ahhoz, hogy ki-
vonuljanak az anyaház és otthon épületéből. Azon túl, hogy életben ma-
radtak, szolgálhattak, sőt a háború győri megpróbáltjaitól sok segítséget
és adományokat is kaptak. Az egyetemes egyház is küldött segítséget,
sőt érkezett támogatás külföldről is.

Az AnyAház KAPCSOLATAI

Szó esett már a Délkelet-Európai munkaközösségről. még a húszas évek-
ben elindult az együttgondolkozás, elhatározták, hogy egységes irányt
követnek, egymást informálják és támogatják, kiadványaikat kicserélik,
és minden évben más országban jönnek össze találkozóra. Az első ilyen
konferencia Pozsonyban volt, ahol 26 anyaház vezető lelkészei, főnöknői
voltak együtt. A konferenciának két témája volt: a szórványgondozó dia-
konissza és az egységes diakonisszanevelés. 1934-ben a következő
konferencia győrben volt. „Anyaházunknak neve van, nemcsak az or-
szág határain belül, hanem azon kívül is” − értékelte a tényt a huber Etelka
főnökasszony.

Elindult a közös gondolkozás határainkon belül is. Ennek előzménye az volt,
hogy több európai diakonisszaközösség többször is találkozott, megala-
kult a Diakonissza Anyaházak nemzetközi Szövetsége. Az európai ösz-
szefogás ösztönző lett itthon is. 1946. december végére a református
Filadelfia Anyaház több hasonló anyaházi közösséget találkozóra hívott.
megállapodtak abban, hogy létrehozzák a magyar Diakonissza Anyahá-
zak Országos Szövetségét, s arra törekszenek, hogy ez a szövetség a
nemzetközi szövetségbe is felvételt nyerjen. A kapcsolat fenntartására dr.
Bodoky richárd, a református Filadelfia Otthon igazgatója kapott megbí-
zást. Ehhez a szövetséghez később a Fébé Diakonissza Egyesület is
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csatlakozott. 1947. október 13-án megalakult a diakonisszák nemzet-
közi szövetsége Diakónia névvel, koppenhágai, illetve utrechti székhellyel.

1948. december 9-én megalakult a magyar Diakonisszák munkaközössége.
Célja egymás informálása, a közös szolgálat erősítése, közös képviselet
az egyház határain túl, és együttműködés a gyülekezeti és a külmissziói
munkában. Az alapítólevél azt is tartalmazza, hogy egymás munkáját nem
akadályozzák, nem vesznek fel olyan nővért, aki más diakonisszaegye-
sületből lépett ki. Ezt az alapító levelet aláírta a Baptista Diakonissza Inté-
zet, a békéscsabai anyaház, a budapesti Lorántffy Alapítvány Diakonissza
Intézete, a Debreceni református Diakonissza Intézet, a Fébé Evangéli-
kus Diakonissza Egyesület, a Filadelfia református Intézet, a győri Evan-
gélikus Diakonissza Anyaház és a Tábor Diakonissza Anyaház.

Egy figyelemreméltó 1949-es − valószínűleg utolsó − adat a magyarországi
diakonisszákról:
református: 259
Evangélikusok: 205 Fébé 146

győri 52
Békéscsaba 7

Baptista: 11
metodista: 4
összesen: 479

A DIAKOnISSzA AnyAház InTézményEI

Ezekről az intézményekről az építéssel és bővítésekkel kapcsolatban volt
már szó, most belső életüket tekintsük át röviden.

A fiú- és leányárvaház
működését 1885. december 8-án kezdte meg. Az 1950. tanév végéig ne-

velték, gondozták a diakonisszák a rájuk bízott árvákat, 65 éven keresz-
tül, néhány év kivételével az első világháború után. Befogadták a gyüle-
kezet árváit, a gyermekmenhely és a népjóléti minisztérium által beutalt
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fiatalokat, aztán a hadiárvákat. Olyan édesanyák is itt helyezték el gyer-
mekeiket csekély díj ellenében, akik férje hadifogoly volt. A létszám vál-
tozó volt, 20 és 60 között mozgott. A gyermekek között a nővérek mel-
lett jelöltek is dolgoztak, de a gyülekezetből is sokan jöttek rendszeresen
„Tábitha-lelkű asszonyok”, hogy segítsenek.

„nevelésükben szeretettel párosult szigor dominált. Tisztaság, rendszeretet,
munkásság, vallásosság” − volt a cél, amire el akarták juttatni a gyerme-
keket. A napot áhítattal kezdték, és azzal fejezték be. Iskolából hazatérve
a gyermekek kötényt kötöttek maguk elé, a szén felhordása, a takarítás,
mosogatás az ő munkájuk volt a tanuláson kívül. volt egy kis kézikocsija
az otthonnak, azzal hordták a piacról, üzletekből a szükséges élelmet
haza. 1943-ban költöztek a szép, új és nagy házba az árvák. A gyüleke-
zetekkel is eleven volt a kapcsolat, lelkészek vezetésével gyülekezeti cso-
portok látogatták őket, sohasem jöttek üres kézzel. Az árvák a városi
strandfürdőt ingyen látogathatták. A kirándulások is sok örömöt jelentet-
tek a gyermekeknek.
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Karácsony és húsvét különösen kiemelkedő alkalom volt, sok-sok ember
áldozatos szeretete tette gazdaggá testi és lelki értelemben. A második
világháború bombázásai miatt Börcsre vitték őket. néhány fiút a háború
szele magával sodort.

„Talán egyik szolgálati területről sem volt olyan nehéz megválni, mint az ár-
vamunkától. majd a szívünk hasadt meg, amikor útra készítettük őket, és
elbúcsúztattuk a gyermekeket. 1950. július 8-án adtuk ki kezünkből az
utolsó nyolc gyermek gyermektartási könyvét” − olvassuk a szomorú em-
lékezésből.

A gyermekotthon
1947 áprilisától 1948 márciusáig működött. Célja a háborúban legyengült

gyermekek felerősítése és feltáplálása volt, észak-amerikai gyermekse-
gély támogatásával. A Petőfi tér 4. számú épületben működött, Krégár gi-
zella és gincsay Erzsébet nővérek vezették a rövid éltű intézményt.

A leányinternátus
1912 őszén nyílt meg 25 vidéki középiskolás leánnyal. A felvételt és a felté-

teleket helyi és országos lapokban is megjelentették. Előnyben voltak az
evangélikus leányok, de természetesen más vallásúakat is felvettek. A lét-
szám növekedett, 1913-ban 32-en, 1917-ben már 40-en voltak. A munka
is növekedett, ezért Pozsonyból újabb nővért kértek. A következő évben
a létszám visszaesett 20-ra. 1919-ben a háború okozta nehézségek miatt
az internátust be kellett zárni. „A világháború molochja egymás után nyelt
el anyagi javakat, terveket, életeket, intézményeket. Elnéptelenedett a
Szeretetház, megszűnt az internátus. Az üresen maradt termeket a had-
bíróság vette ki, másrészt magánlakásoknak adták ki” − írta Pálmai Lajos.

1925-ben ugyancsak tőle ezt olvassuk: „a Szeretetház megnyitására vo-
natkozó közgyűlési határozat végrehajtatott, és az épület átadatott ma-
gasztos hivatásának.” Az internátus tehát újra megnyílt, a létszám 20 körül
volt. 1938-ban a létszám − főként a Felvidék visszatérésével − annyira
megemelkedett, hogy a panziósoknak fenntartott részből is át kellett venni
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szobákat az internátus számára. A csúcs az 1943-as esztendő volt,
ekkor 70 fiatal leány élt az internátusban.

„nevelésük és gondozásuk a nővérekre volt bízva. volt a növendékek között
nem egy, aki a ház falai között találkozott az élő jézus Krisztussal. Töb-
ben komoly, állandó bibliaolvasók lettek közülük. hárman diakonisszának
jelentkeztek, legtöbben elmenetelük után is tartották az internátussal a
kapcsolatot.”

1942. május 12-én volt az érettségiző lányok ballagása. „Feledhetetlen kedves
ünnep volt, a növendékek feldíszítették az egész házat. A kilenc érettsé-
giző gyertyákkal, énekszóval végigjárta az összes termet. Aztán a kiseb-
bek sorfala között levonultak az ebédlőbe, és ünnepélyesen elbúcsúztak
a lelkésztől, a nővérektől, társaiktól. hangszerekkel kísérve énekelték az
éneket: Ballag már a vén diák…”

Az 1949/50. tanév végén megszűnt a házban az internátus. Fájdalmas volt
az évtizedek óta folytatott nevelői szolgálatot abbahagyni.
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Az aggok otthona
1885-ben kicsiben indult ez a szolgálat, majd egyre fejlődött. Az új házban

az alagsorban kaptak elhelyezést. Számuk növekedett, 1912-ben hár-
man voltak, 1951-ben már tizenegyen. voltak köztük városi beutaltak,
akiknek díját a város fedezte, de mindig voltak ingyenesek is. Ez igazán
szeretetszolgálat volt. Ennek dokumentálására egyetlen adat: 1941-ben
a bevétel 1680 Ft volt, a kiadás pedig 3690 Ft. Erejükhöz képest részt
vettek a házi, főként a konyhai előkészítő munkában. „hálásak voltak min-
den jó szóért, szeretetért. vajon adtunk-e nekik ebből eleget? Láttuk-e
bennük Krisztus megváltottait? Sok a mulasztási bűnünk ezen a téren is.
vajon nem voltunk-e mi magunk akadályai, hogy öreg testvéreink jézus-
hoz jussanak, s nála békességet nyerjenek?” − emlékezik a főnöknő.

magános nők otthona – gusztáv Adolf Otthon
Ez a munka 1912-ben indult. „rá kell mutatni arra a nagy, szinte megdöb-

bentő érdeklődésre, mely a magános nők Otthona iránt megnyilvánul −
jelenti 1927-ben Pálmai Lajos −, egymás után kell elutasítani olyan ma-
gános nőket, akik Szeretetházunkban szeretnék leélni utolsó napjaikat, és
felajánlanak tekintélyes összegeket. nincs hely. Ez a lesújtó válaszunk.
Pedig mind erkölcsi, mind anyagi szempontból rendkívül fontos és áldá-
sos volna, ha kifejleszthetnénk ezt az otthont.” 1928-ban újra elővette a
kérdést, amikor azt írta, hogy a két tűzfal „befejezetlenséget” mutat.
Ugyanerről ír huber Etelka főnöknő is 1930-ban: „Szeretetházunk kezd
szűk lenni, dacára annak, hogy a díszterem alsó részét is megkaptuk. A
Szeretetház annak idején 40 személyre készült, s most a létszám 84.” Ez-
után kezdtek érkezni az adományok az építkezésre itthonról és külföldről.
1933-ban sikerült az egyik tűzfalhoz hozzáépíteni a gusztáv Adolf Ott-
hont. május 7-én avatta fel zirmann Lajos soproni lelkész, a magyarhoni
gusztáv Adolf gyámintézet elnöke:

„Ez a ház legyen Bethabara, az átmenet háza, amelynek lakói tudják, hogy
mulandó életünk átmenet az örökkévalóságba. Legyen a ház Béthel, Isten
háza, amelyben az Úr együtt lakik gyermekeivel. Legyen a ház Bethesda,
az irgalmasság háza, amelyből a könyörülő szeretet áldásai áradnak. Le-
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gyen a ház Bethanán, a kegyelem háza, melyben őrködik a gondviselés.
Legyen ez a ház Betlehem, a kenyér háza, amelyben állandó a megelé-
gedés. Legyen a ház Bethfagé, a völgy háza, amelyet nem szánt az élet
vihara, hanem a boldogság virágai nyílnak. és legyen a ház a Szeretet
háza, amelyben meleg szívek énekelnek együtt Istennek tetsző szent kö-
zösségben” − hangzott az áldás.

A jól berendezett, szép és barátságos, meleg otthonban kényelemben éltek
az idős hölgyek. A nővérek gondozták, ha kellett, ápolták őket, ebben a je-
löltek is segítettek. Aki tudott, az részt vett az otthon ünnepein, alkalmain is.

Sínylődők otthona
A nővérek úgy érezték, szükség van idős, magukra maradt betegeknek is

otthonra. Szükség volt olyan helyre, ahol az igazán nyomorban élő és
szenvedő emberek találnak hajlékra és nyugalomra. A gyülekezet is ma-
gáévá tette az ügyet. átadta az anyaháznak a rába utca 54. számú ala-
pítványi házát, amelyet az 1904-ben Lóson elhunyt Solymosi László ha-
gyott a gyülekezetre. A gyülekezet közgyűlése kimondta, hogy annak jö-
vedelméről lemondva átadja az anyaháznak szegény betegek ápolása
céljából.

varga júlia nővér azonban arra emlékezik, hogy egy ideig 15-20 gyermek la-
kott itt vezetésével, mert az anyaház zsúfolt volt, emlékezete szerint 2
tanévet töltöttek itt. A házban nővérszoba, konyha, fürdő-WC, két háló-
terem is volt, de más is lakott a házban.

Egy későbbi jelentésből kiderül, hogy a ház nem eredeti rendeltetésnek szol-
gálatában áll, ugyanis egy tanárházaspárnak volt lakásra szüksége. Annak
nincs nyoma, hogy a ház egyáltalán valamikor betöltötte-e a sínylődők
otthona szolgálatát.

maga a ház minden bizonnyal az államosítás áldozata lett, 1989 után a város
vissza akarta adni, azonban romos volt, ennek ellenére éltek is benne, a
gyülekezet más ingatlant kért helyette.
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missziói Intézet
A megszűnt internátusi és árvaházi munka helyett a ház új szolgálati területet

nyert, 1950 nyarán nyílt meg a missziói Intézet, amely igen látogatott lett.
rendeztek itt énekes konferenciát, lelkészevangelizációt, katechetikai
konferenciát, gyermekbibliakör-vezetők találkozóját, szülők konferenciáját,
presbiteri konferenciát és más különböző alkalmakat, például háztartási
tanfolyamokat is. Ebbe a munkába is több nővér bekapcsolódott, amíg le-
hetett. Az anyaház megszűnése után az intézetet az egyházkerület vette át.

1946 telén népfőiskolai tanfolyam indult. Ennek vezetője Divós margit tanító-
nő volt. nemcsak az ellátás és szállásadás volt a nővérek része, hanem a
tanításban is részt vettek. néhány nővér háztartást, betegápolást tanított.

Diakonisszaüdülő
Amerikai segélyekből vette az anya-
ház 1948-ban a soproni Lövérek-
ben (zerge u. 26.). Az épületben 3
szoba, 2 manzárdszoba, veranda
volt a megfelelő mellékhelyiségek-
kel, 1460 négyszögöles kerttel.
„nagy az örömünk, és hálásak va-

gyunk Istennek, hogy így gondoskodik megfáradt és beteg nővéreink
testi és lelki pihenéséről” − mondotta az üdülő felavatásán a főnöknő.
nyaranként a gyermekek közül is sokan üdülhettek itt. vendégeket is fo-
gadtak néhány napos pihenésre. általában 2 nővér teljesített itt szolgála-
tot, nyáron segítséget is kaptak.

Diakonisszaállomások (1928−1951)
„Diakonisszaállomásnak nevezzük azokat a nővérmunkahelyeket, ahová az

anyaház csak a nővérmunkaerőt küldi, egyébként a munka fenntartója
nem az anyaház. A diakonisszaállomások az anyaház kihelyezett előőrsei.
Az állomásokon keresztül hatol előre az egyházban és a világban a Dia-
konissza Anyaház szolgálata, és árasztja szét széles hatósugárban a leg-
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különbözőbb területeken a diakonisszaszolgálat áldásait” − fogalmazta
meg veöreös Imre intézeti lelkész.

„Két diakonisszatípustól őrizzen meg minket az Úr. Az olyantól, aki maga
akar magának munkamezőt teremteni, és türelmetlenül dörömböl ajtó-
kon, amelyeket az Úr még nem tart időszerűnek megnyitni előtte. De az
olyantól is, aki vonakodva áll a megnyílt ajtók előtt, és különböző emberi
megfontolások ürügye alatt nem akar bemenni és vállalni a szolgálatot,
amit az Úr akar rábízni” − mondta ugyanerről a szolgálatról Túróczy zol-
tán intézeti lelkész.

Egyszerűen: diakonisszaállomás az a hely vagy szolgálati terület, ahová hív-
ják a nővéreket különböző munkára. Az állomások száma az évek folyamán
egyre bővült. Elsősorban a Dunántúli Egyházkerület gyülekezeteiben (19
helyen), ahol kántori szolgálatot végeztek, öregeket, árvákat gondoztak,
betegeket ápoltak, látogattak, internátusokban növendékekre felügyel-
tek, és nevelték őket, konferenciákon, más alkalommal evangelizációs
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szolgálatot végeztek, iskolákban tanítottak, irodai munkájuk volt, vagy in-
tézmények háztartását vezették.

nincs hely ezekről részletesen írni, csak felsoroljuk őket létesülésük sor-
rendjében:

Börcsön 1928-tól folyt tanítás az egyházi, majd állami iskolában 2 diako-
nissza tanítónővel. Ugyancsak a Börcsön létesült otthonban 1928-tól nő-
vérszolgálat a gazdasági munkában.

Kőszegen 1929-től volt szolgálat az evangélikus, majd államosított közép-
iskolában, a leányinternátusban és a betegosztályon. 1930-tól a gyüle-
kezeti munkába kértek újabb erőt. Az egyik (Dreiszker) szanatóriumban
1931-től végeztek betegápolói szolgálatot.

Győrben 1930-tól a városi szegénygondozásban vettek részt nővérek.
1932-től a Csillag Szanatórium hívott ide nővéreket. 1932-től erősíteni
kellett a városi szociális szolgálatot is. 1940-től a Belmissziói Egyesület
munkájába is bekapcsolódtak. 1941-től a püspöki hivatal irodájában is
dolgozott nővér. 1945-től a szabadhegyi napközi otthonban is nővér vál-
lalt szolgálatot. 1946-tól a gyülekezet is nővért hívott segítségül.

Sopronban 1930-tól segítettek a gyülekezeti munkában, szegénygondo-
zásban és betegápolásban. 1932-től a soproni teológusotthonba hívtak
nővért (konyhai) szolgálatra, 1947-től újabb nővért kértek. Az árvaházban
1935-től alkalmaztak munkaerőt háztartási munkára.

Orosházán a gyülekezet hívott diakonissza nővért a gyülekezeti munka erő-
sítésére 1932-ben. 1939-től a városi menhely is segítséget kért és ka-
pott. A Pálka Szanatóriumban 1943 óta dolgozott egy nővér. A Sándor
Szanatóriumban 1945 óta dolgozott ugyancsak egy nővér. 1945-től az
ott működő népfőiskola is kért nővért a munkához.

Debrecenben 1933-tól ugyancsak a gyülekezet kért segítséget.
Budapesten 1933-tól a Wallrabenstein epileptikus és gyengeelméjűek ott-

hona kért segítséget.
Szombathelyen 1934-től kértek diakonisszát a városi szegénygondozásra
Miskolcra 1934-től kértek diakonisszát gyülekezeti munkára. 1936-tól újabb

erő kapcsolódott be a városi szegénygondozás munkájába.
Veszprémben 1936-tól dolgoztak nővérek a gyülekezetben.
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Pécsett ugyancsak 1936-tól kapcsolódtak a Baldauf Szeretetotthon veze-
tésébe és munkájába. A gyülekezet 1945-ben kért munkaerőt.

Celldömölkön 1940 óta dolgozott nővér a gyülekezetben.
Gyenesdiáson a Belmissziói Otthon kért munkaerőt a háztartásban 1941-től.
Salgótarjánban 1942-től kért a város segítséget a szegénygondozás mun-

kájához.
A Dunántúli Egyházkerület 1942-től kért nővért leánygondozási és evange-

lizációs munkára.
Dusán az árvaházban 1943 óta dolgozott egy nővér.
Vásárosmiskén 1944-től dolgozott egy nővér az ottani árvaházban.
A Kemenesaljai és a Veszprémi Egyházmegye is kért és kapott nővért az

egyházmegyei munka erősítésére.
Tordason is a gyülekezet kért segítséget 1946-tól.
Répcelakon 1946-tól a Belmissziói Otthonban is dolgozott nővér.
Mezőlakra a szórványmunkára kértek 1946-tól segítséget.
Pápán a gyári napközi otthonba kértek nővért 1946-tól.
Innen csak felsoroljuk a gyülekezeteket, ahová nővérek segítségét kérték

1946 és 1950 között: Bakonyszombathely, Tét, győr-nádorváros, ma-
gyarkeresztúr, veszprémvarsány, Iharosberény, gérce, Beled, várpalota
és nagydém. Ezeken kívül több helyen végeztek ifjúsági- és gyermek-
munkát. minden gyülekezettel, intézménnyel ahol nővér szolgált, az anya-
ház külön-külön szerződést kötött.

„állomásainknak több mint egyharmada világi kézben volt. Ez olyan tény,
aminek különösen örülni kell. Kifejezésre jut benne a diakonisszaszolgá-
lat pótolhatatlanságának elismerése” − olvassuk a főnöknő egyik jelen-
tésében. S az is örvendetes, hogy a diakonissza-munka olyan sokszínű
és szerteágazó.

A „meg nem valósult álmok” közé tartozott a Csillag Szanatórium (árpád út
20. A ház ma is áll, rajta márványtábla: „Ebben a házban működött a Csil-
lag Szanatórium 1924−1944 között) átvétele győrben, amelyet, mint
„zsidó ingatlant” igényelt volna az otthon, és amelyben már azelőtt is dol-
goztak nővérek. Az anyaház a kiutalást meg is kapta. „nem teszünk ész-
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revételt az ellen, ha az árvaszék gondnokul a győri Evangélikus Diako-
nissza Anyaház felelős vezetőjét rendeli ki” − írta az akkori miniszteri ta-
nácsos. De az intézetet súlyos bombatalálat érte, így átvétele és üzembe
helyezése nem volt lehetséges. másik terv, ami az előbbivel kapcsolatban
nem valósult meg, szülőotthon és nőgyógyászati osztály létesítése lett
volna. „mindegyik egyháznak volt és van saját kórháza, evangélikus egy-
házunknak még nincs. Pedig pótolhatatlanul szükséges lenne, hogy
evangélikus betegek saját kórházukban keressenek és kapjanak gyó-
gyulást. Ezt a hiányt szeretné a győri Diakonissza Anyaház pótolni”− ol-
vassuk a kérvényben. Az engedélyt 1946-ban meg is kapták, sőt kaptak
támogatást külföldről és belföldről is hozzá. Az ágyakat és bútorokat is be-
szerezték, gincsay Erzsébet nővér szülésznői képesítést szerzett, ő ve-
zette volna az ápolást. A terv azonban a háború miatt mégsem valósul-
hatott meg.

Levelek hazulról
Ebben a szétágazó és sokszor az anyaháztól messze végzett szolgálatban

jólesett „hazai” leveleket olvasni a kihelyezett nővéreknek, amelyekben
beszámolókat, események leírását vagy szolgálatukban megerősítő so-
rokat kaptak. A szolgálatokat állomásokon végzők és az anyaházban élők
kapcsolatát is ápolták ezek a levelek. Kis ízelítő ezekből.

1942-ben Lukács István igazgató-lelkész arról ír, hogy az anyaghiány miatt
leállt nagy építkezés, a Szeretetház építkezése folytatódik. „Emellett egy
másik építkezésre is gondolni kell: anyaházunk belső, lelki épülésére.
mindnyájunk munkája naponként ezt célozza. mindnyájunknak apró kis
szolgálatokkal, imádsággal, egymás és szolgálatunk iránti szeretetünkkel
ezt kell építeni. De soha ne feledjük: Isten az igazi építő, mi csak eszkö-
zei vagyunk. Isten építse a munkaágakat, hívjon munkásokat. S egy har-
madik építésre is gondolnunk kell: egyéni lelki életünk építésére. E nélkül
minden hiábavaló. Anyaházunk élete egyéni életünk tégláiból épül. Imád-
kozzunk a közeledő diakonisszakonferencia ilyen áldásáért.”

1950-ben a húsvét ünnepe előtti héten veöreös Imre ézsaiás 53. fejezeté-
ről írt néhány sort. „Talán nincsen senki a kereszt alatt állók között, aki
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olyan közelről nézte volna a keresztet, mint az ószövetség evangélistája
évszázadok távolságán át. Úgy írja le szenvedését, mintha szemtanúja
lenne szenvedésének. Ez a közel-látás nálunk akkor történik meg, ha azt
is meglátjuk, hogy bűneinkért szenvedett. Alig lehet megállapítani, melyi-
ket látom meg előbb: a keresztet közelről, azután bűneimet, vagy előbb
bűneimet közelről, azután a keresztet. Isten Szentlelke a kettőt egyszerre
akarja megláttatni velünk. nagyhét csendjében így tekintsünk a keresztre
és magunkra egyszerre, hogy a kereszt bűnbocsánatot, életet és üd-
vösséget jelentsen.”

Természetesen minden igazgató vagy intézeti lelkész írt leveleket, amelyek
fontosak, de talán itt nem az a fontos, hogy mindegyiktől idézzünk vala-
mit, hanem a tényt állapítsuk meg: a kapcsolattartás lényeges és fontos
volt az anyaház és az állomásokon szolgáló nővérek között.

Az igazgató vagy intézeti lelkészek mellett a főnöknők is írtak leveleket. ők
inkább konkrét, belső ügyekről írtak, hangsúlyozva, hogy ezt csak a nő-
véreknek írják, jobb, ha ezeket mi sem tesszük „közszemlére.” De figye-
lemreméltó, hogy a bajokat, a próbákat, a bűnöket sem hallgatják el.
Ezekből a levelekből látszik, hogy a diakonisszák mennyire családi, egy-
mást ismerő, egymást reálisan látó életben éltek. Ebben a közösségben,
mint családjainkban, feszültségek is voltak, kilépések és szakadások is.
A diakonisszaélet önmagában nem ment meg a bűnöktől. De tudtak
megbocsátani, újrakezdeni, és azokat is tovább hordozni, akik elszakad-
tak tőlük bármilyen okból.

Figyelemreméltó ebből a szempontból az 1950-es Dunántúli Egyházkerület
püspöki jelentése a szeretetintézményekről:

„Legnagyobb szeretetintézményünk a győri diakonissza anyaház. Diako-
nisszáink létszáma 52, akik közül egy meghalt, a többiek közül győrött
25, külső állomásokon 26 teljesít szolgálatot. Az állomások száma kettő-
vel szaporodott. Az iharosberényi gyülekezet és a dél-dunántúli evange-
lizációs munka kapott diakonisszát. Ez utóbbinak székhelye Pécs. A di-
akonissza munkaágak szerint a következő munkákban állnak: vezető 1,
háztartási munkában 12, gyermeknevelő munkában 9, betegápolásban,
öregek gondozásában 6, gyülekezeti munkában 9, városi szociális mun-
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kában 4, evangelizációs munkában 4, tanításban 2, irodai munkában 1,
belmissziói otthonban 1, betegállományban 2, meghalt 1. A jelöltek szá-
ma 6.

hat intézménye van: leányinternátus, aggok otthona, nyugdíjasok otthona,
két árvaház és a soproni üdülő.

A nyári napközi otthonok közül 1949-ben már csak répcelakon és Felpé-
cen volt napközi otthon.

A börcsi árvaház létszáma 23, melyből 20 árva.
Az 1949. évi nyári diakonisszakonferencián az anyaház lelkészén és főnök-

nőjén kívül Pilder mária és Túróczy zoltán püspök is tartottak előadás-
sorozatot.

Bár már az 1950-évhez tartozik, itt említem meg, hogy veöreös Imre, az
anyaház lelkésze, a soproni lelkésznevelő otthon igazgatói tisztébe távo-
zott, s utódja a győri diakonisszák lelkészi szolgálatában dr. nagy gyula
pécsi vallástanító lelkész lett.

Az 1949/50. tanév befejeztével az anyaház leányinternátusi munkáját meg-
szüntette, s a börcsi árvaházat testi és szellemi fogyatékosságban szen-
vedők gondozására rendezi be.”

Ez a jelentés nemcsak azt mutatja, hogy a diakonisszák szolgálata kitelje-
sedett, hanem a későbbiekben arról is ír, hogy egyházunk, főként a Du-
nántúli Egyházkerület és annak egyházmegyéi hogyan állnak háttérként a
munka mögött.

Isten iránti hálával rögzíthetjük a tényt: a munka nemcsak kivirágzott, fejlődött,
hanem gyümölcsöző is volt, és egyre terebélyesebb lett. Ekkor jött azon-
ban a nagy csapás.

Az AnyAház mEgSzÜnTETéSE

már 1948-ban előrevetítette árnyékát az anyaház megszűnésének lehető-
sége. A „fordulat” éve volt ez, a kommunista párt uralomra jutásának, más
szóval az államosításnak az éve, illetve annak kezdete. A magyar Közlöny
egyik száma írta, hogy a Diakonissza Anyaházakat az állam nem veszi át,
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mert „azok kizárólag egyházi célokat szolgálnak.” Ezért az anyaházak át-
szervezésének kérdését kellett átgondolni. Ebből az okból Túróczy zoltán
püspök 1951-ben megbeszélésre hívta a három anyaház vezetőit.

Részlet a jegyzőkönyvből: „Túróczy zoltán püspök előterjeszti a Diakonissza-
házak átszervezésével kapcsolatos eseményeket. Az állami Egyházügyi
hivatal vezetője magához kérette dr. reök Iván egyetemes felügyelőt és
Dezséry László püspököt, és a hivatal elnöke közölte, hogy a Diakonissza
Anyaházak jelenlegi formáját tovább fenntarthatónak nem tartja. hogy az
állam ne nyúljon az apácarendek feloszlatásánál kipróbált módszerekhez,
egyházunk lehetőséget kapott arra, hogy ezeket a kérdéseket a maga
kebelén belül beszélje meg és intézze el. Az elnök bejelentése szerint
délután lett volna megbeszélés ebben az ügyben a református egyház-
zal, erre azonban, tekintve, hogy ők még az állam részéről megkeresést
sem kaptak, nem került sor. A kérdést a július 13-i püspöki értekezlet
fogja tárgyalni, és ha az állami Egyházügyi hivatal vezetője lehetőséget
ad, akkor a kérdést megbeszéli az egyetemes elnökség vele. A püspök
most kéri a Diakonissza Anyaházak pontos adatait.

Ezután megbeszéli az értekezlet a szóba kerülő fő kérdéseket, és a követ-
kezőkben állapodik meg:

Azon kell lennünk, hogy a diakonissza anyaházi életkeret lehetőleg továbbra
is biztosíttassék.

Amennyiben ez nem lehet, felmerül a Diakonissza Anyaházak feloszlásának
vagy feloszlatásának kérdése. A helyzetre tekintettel kell dönteni. ha az
önkéntes feloszlás lehetséges, akkor ebben a tárgyban az Egyetemes
Egyház intézzen olyan felhívást az Anyaházakhoz, mely a kezdeménye-
zést egyházi vonalon magára vállalja.

Feloszlás esetén a formaruha kérdésében az a kérése az Anyaházaknak,
hogy lehetőleg az öreg diakonisszák, illetve azok, akik intézményekben
dolgoznak, viselhessék a formaruhát. Akik azonban missziói munkában
dolgoznak, a formaruhát leteszik. A szolgálat több, mint a formaruha.

Feloszlás esetén az egyház − az állammal kötött megegyezés értelmében
is − élethivatású, női, egyházi munkások képzésére missziói Intézetet lé-
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tesít. Ez egyházkerületi keretben volna szervezendő. megszervezése
belső ügy.

Foglalkozott az Anyaházak vezetősége az anyagi kérdésekkel is. Felvető-
dött az öreg és beteg diakonisszák ügye. Az Anyaházak vezetői önkéntes
kilépési és elhelyezkedési lehetőség elé állítják a diakonisszákat. Bizonyos
számú gyülekezetek köteleztessenek, hogy foglalkoztassanak állandó
női, gyülekezeti munkást. Felvetődött az anyaházi lelkészek helyzetének
kérdése. Esetleg államsegély folyósításával új intézet keretében lehetne
fenntartani az állást. Szóba került a diakonisszák részére folyósított kongrua
(államsegély) kérdése is. Ezekben a kérdésekben az Anyaházak vezetői
az állammal később folytatandó megbeszélések után láthatnak tisztán.

Foglalkozott az értekezlet az anyaházak átszervezésének végrehajtási idejé-
vel. Súlyos kérdések állnak itt elő a formaruha levetésével, a ruházkodás
dolgában. Ez a tényező is arra indítja az Anyaházak vezetőit, hogy lehe-
tőség szerint néhány hónap haladék adassék a végrehajtás foganatosí-
tására.”

mindebből világos: az állam meg akarta szüntetni minden egyházi egyesü-
lethez hasonlóan a diakonisszaegyesületeket és intézményeket is. mintha
ezt nem akarta volna a protestáns egyházakban olyan drasztikusan meg-
oldani, mint a katolikus szerzetes- és apácarendekben. Szerette volna, ha
egyházunk önként teszi meg a lépéseket. Egyházunkban, a vezetőkben
is volt erre hajlam, legalábbis a vezetők egy részében. mindennek alapja
az egyezmény lett volna, amit az állam és az Evangélikus Egyház 1948
decemberében kötött, de ez egyoldalúra sikerült. Az egyház tartotta
magát ehhez, de az állam nem. El kell mondani, hogy itt nemcsak a dia-
konisszamunka leállítása volt a tét, hanem az egyház minden intézmé-
nyét, egyesületét és az iskolákat is államosították. Az állam valóban nagy
csapást akart az egyházakra mérni, de ezt más színben akarta feltüntetni.

1951. július 30-án az állami Egyházügyi hivatal az alábbi határozatait kö-
zölte egyházunkkal:

„A Diakonissza Anyaházak megszüntetendők. A diakonisszák az Anyahá-
zak megszűnése után formaruhát nem viselhetnek. A volt diakonisszák az
egyházi élet területén pasztorális munkát többé nem végezhetnek, hanem
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csupán a következő munkákban helyezkedhetnek el: kántorként alkal-
mazhatók, egyházi adminisztrációban dolgozhatnak. Egyházi intézmé-
nyekben elhelyezkedés esetén egy helyen háromnál több diakonissza
nem alkalmazható, vagyis a megmaradó szeretetintézményekben az em-
lített létszámkeretben vehetők csak fel. A szeretetintézményekben meg-
maradó volt diakonisszák névsorát az államnak be kell mutatni. A többi di-
akonisszának a polgári életben kell elhelyezkednie. Ehhez a formaruha
levetése után munkakönyvet kérhetnek és kaphatnak. Az öreg, megrok-
kant polgári életpályán kenyérkereseti foglalkozásban elhelyezkedni már
nem tudó diakonisszák számára az állam nyugdíjat hajlandó folyósítani
havi 180 forint összegben. Az egyház ezért az összegért saját szeretet-
intézményében gondoskodik a megrokkant, volt diakonisszákról. Ezek
létszámkeretét maximálisan 10-ben állapította meg az állam. A diako-
nissza anyaházi lelkészi állások a diakonisszaanyaházak megszűnésével
megszűnnek. Kongruájukat az állam folyó év november hó végéig bezáró-
lag utalványozza. A diakonisszák által élvezett eddigi államsegélyt augusztus
hónapra még utalványozza az állam az eddigi címre. Szeptember, október,
novemberre már egy összegben az Evangélikus Egyháznak utalványozza.

A Diakonissza Anyaházak megszűnése az egyház szeretetszolgálatát nem
érinti. A szeretetintézmények tovább működhetnek. A diakonisszamunka
épületeire az állam nem tart igényt. Az egész munka átszervezésének
ideje 1951. november 30.”

Ez a rendelkezés ultimátumnak fogható fel. Diktátum a diktatúrában. Túróczy
zoltán püspök ezt írta a fenti rendelkezéshez: „Amidőn mindezt közlöm,
felhívom szíves figyelmét arra, hogy a fentieket az állami Egyházügyi hi-
vatal élőszóban közölte egyházunk vezetőségével, s így ezek csupán az
érdekeltekkel közölhetők. Kérem, hogy a fentiek sürgős végrehajtása ér-
dekében a szükséges intézkedéseket az Anyaház vezetői azonnal tegyék
folyamatba. Augusztus 30-ig kérem a szeretetintézményekben megma-
radó volt diakonisszák névsorát, november folyamán pedig az egész vég-
rehajtásáról szóló összefoglaló jelentést. megjegyzem, hogy véleményem
szerint a Diakonissza Anyaházak erkölcsileg kötelesek az így kiváló dia-
konisszákat a legszükségesebb fehérneművel, ruhával, bútorral ellátni.
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Ide vonatkozólag minden egyes Anyaház a saját szervezeti szabályzatá-
ban előírt úton próbálja ezt a kérdést megoldani.”

A szomorú felszámolás 1951 augusztusától november végéig tartott. Igen
komoly kérdés volt 55 nővér ruhával, bútorral, pénzzel ellátása. Az egy-
házi mezőgazdasági ingatlanok legtöbbjét felajánlották az államnak. Az
anyaház ingó és ingatlan vagyona az egyházközség rendelkezése alá ke-
rült. Egyházi helyre, intézményekbe, gyülekezetekbe 36 nővér került. Pol-
gári foglalkozást 16 nővér kapott.

Kovács géza győri igazgató-lelkész írta ezzel a szomorú eseménnyel kapcso-
latban: „megszoktuk már, hogy az egyház munkamezején egy-egy lépést
hátrafelé kell tennünk. Sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban és egyre
súlyosabb következményekkel. mindez érzékenyen érintett bennünket. Ez
az utolsó, a Diakonissza Anyaház megszűnése különösen. magáénak val-
lotta az egész ország evangélikussága. A győri egyházközségnek pedig
édes gyermeke volt. Az egyházközség diakóniájának bölcsője. Igaz, hogy
hamarosan túlnőtt az egyházközségi kereten, mégis a miénk maradt.
Szolgálata látszólag márta-szolgálat volt. Ez a szolgálat azonban mária élő
hitének gyümölcse volt. Az Anyaház és a nővérek szolgálata elválaszthatat-
lanná lett az egyház ébredésétől. Divatos dolog ma mindenben ítéletet
látni. Igaz, hogy mindig van sepregetnivaló szolgálatunkban. De tévedés
lenne itt megállni. mi boldog örömmel gyönyörködünk az eredményekben,
áldott szolgálatokban és köszönjük, hogy az Anyaház gyülekezetünkben
lehetett. Ez a megemlékezés nem temetés. hisszük, hogy az anyaház
szolgálata magvetés volt, amelynek gyümölcse még ezután fog beérni.”

1951 decemberében az anyaház nagybizottságának ülésén Sümeghy jó-
zsef igazgató-lelkész mondott záró visszapillantást és előretekintést: „A
győri Diakonissza Anyaházunk szolgálata az egyháztörténeti diakónia
része volt. nem hatalmas, nem évszázadokra visszatekintő, de tudjuk,
hogy Urunk nem is így méri szolgálatunkat. ő a hűségre tekint. gyümöl-
csöket keres, a szeretet által munkálkodó hit gyümölcseit. (…) Szomorú
napunk 1951. november 30. A magyarországi diakonissza anyaházakat
az állam megszüntette. mégsem temetésre jöttünk, hanem elcsendese-
désre, számadásra és magunkba-szállásra. Fájdalmunkat megszenteli
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Isten, könnyeinken áttör a Tőle való biztatás meleg napsugarának fénye.
A diakónia Ura, mennyei gazdánk ugyanaz marad. A diakonissza nővé-
rek anyaház nélkül is az Úr szolgálólányai maradnak. Szegények, bete-
gek, árvák, gyermekek és elaggottak velünk maradnak. (…) Kegyelem,
hogy szolgálhattunk. nem az a dolgunk, hogy panaszkodva kérdezzük:
miért? meddig? hogyan? A keresztyén ember azt mondja: Igen, Atyám!
mi is így imádkozunk.”

Túrmezei Erzsébet a Fébé diakonisszaegyesület nővére volt. De verse min-
den diakonissza gondolatát, imádságát, helyzetét tükrözi, a bajban Is-
tenhez fordulás pedig példa lehet mindig, ezért érdemes a sorokon ma
is elgondolkozni.16

TEDEUm-FOrDíTáS

Fordítom a Tedeumot,
és fejtem a szürke ruhámat.
most mind a kettő sürgős feladat.
Fejtek… és eltöprengek azalatt
A rímeken, a szavakon…
Luther ódon veretű sorait
Szívemben forgatom.
Aztán felcsendül magyarul
A hála és imádat.
és közben fejtem, fejtem
Szürke testvérruhámat.
„Dicsérünk, Úristen.”

„minden égi seregek,
mind, aki szolgál neked…”
Igen… örök elhívó szavadért,
A meg nem érdemelt szolgálatért
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Dicsérlek, Úristen.
nem ismerek jobb gazdát nálad.
és amikor most visszakéred
Kedves testvérruhámat,
Köszönök minden boldog percet, évet.
Dicsérlek, Úristen,
Dicsérlek Téged.

„ma se vond meg irgalmadat!
Bűn és gonosz ne ártsanak!”
meg ne szűnjék szolgálatunk,
ha nevedért szétszóratunk,
S ha nem simul ránk óva, áldva
A szolgálat szelíd ruhája,
mert fényes olló fejti-bontja.
A kis veréb is szíved gondja.

hogyan fordítanád el orcád,
ha mélységből kiáltunk hozzád,
hűtelen sáfáraid, restek,
Kik ítéleted alá estek,
S minden mentségük,
hogy Fiad, jézus értük vérzett.
mélységben is dicsérünk Téged.
Dicsérünk Úristen.
ó, hány korban, ruhában, nyelven
zengett feléd, míg én is zengem
magyarul itt és most neked
Ezt az időtelen dicséretet.
most… éppen most… amikor annyi
Kétség és keserűség támad:
Fordítom a Tedeumot,
és fejtem a szürke ruhámat.
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A ruha változik, Te megmaradsz.
és a himnusz is marad ugyanaz.
nem némulhat el ezután sem.
Dicsérünk, Úristen.
most is. és mindörökké. ámen.

mA IS éLő győrI DIAKOnISSzáK

Külön fejezetet, talán könyvet is lehetne írni a szétszóratás éveiről. meg-
döbbentő, tanulságos történeteket olvashatnánk azokról, akik akár egy-
házi szolgálatban maradtak, akár világi állást kellett keresniük. méltányos
volna a diakonisszák névsorát elővenni, és sorsukat külön-külön követni.
Ezt azonban adatok nélkül nem tudjuk megtenni. Kérdezni sem tudjuk
őket, hiszen többségük eltávozott közülünk. De van még néhány ma is
élő nővér, legalább róluk emlékezzünk meg röviden.

Baloghy Magdolna 1922. szeptember 5-én született Sátoraljaújhelyen. 22
éves korában, 1944-ben lépett be az anyaházba. 1945-ben tette le a
fogadalmat. Diakonisszaként több évig tanítónőként dolgozott. Az álla-
mosítás után hazament szüleihez zalaegerszegre, ahol később bank-
tisztviselőként dolgozott, mert a tanítóképző mellett kereskedelmi iskolát
is végzett. Később férjhez ment vidovics józsefhez. ma a zalaegerszegi
idősek otthonában él.

Bernáth Erzsébet Pécsett született 1920. április 14-én. 1943-ban lépett be,
1944. szeptember 17-én volt fogadalomtétele. hat évig szolgált diako-
nisszaként, több helyen végzett evangelizációs szolgálatot. Az anyaház
feloszlása után férjhez ment Balázs Béla lelkészhez. ma Kozármisleny-
ben lakik özvegyen.

Marton Ágnes 1913. október 22-én született Kecskeméten. 1941-ben lé-
pett be a győri anyaházba, 1942-ben tette le a fogadalmat. Több helyen
szolgált: először a győri Csillag Szanatóriumban nappalos és éjszakás
ápolónővérként, majd a győri leányinternátusban, aztán a hadikórházban
volt ápolónővér. Első gyülekezeti szolgálata Orosházán volt, ahol a lel-
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kész mellett, majd a menhelyen dolgozott, de leánytanfolyamot is veze-
tett. Innen Szombathelyre került gyülekezeti szolgálatba, de egyházunk
evangelizációs munkájába is bekapcsolódott gyenesdiáson, répcela-
kon és Csékút-Padragkúton is. 1994-től a győri Szeretetház lakója.

Papp Sarolta Lekenyén született 1918. december 10-én. 1937-ben lépett
be a diakonisszák közé. 1939. augusztus 27-én tette le fogadalmát. Be-
tegápolói végzettséget szerzett. Az anyaház feloszlása után egy ideig a
Petőfi tér 4.-ben lakott bérlőként, majd saját lakásba költözött. A közeli
SzTK-ban dolgozott asszisztensként. 2004-től a Szeretetház lakója.

Varga Júlia Újpesten született 1919. december 1-jén. 20 éves korában,
1939-ben lépett be, fogadalomtétele 1940. július 28-án volt. Diakonissza-
ként legtöbbször gyermekek mellett dolgozott, először győrben az árvák
között, majd Kőszegre, később rozsnyóra került a leányinternátusba. A
felvidéki bombázások idején visszatért győrbe, ahol Szabadhegyen nap-
közi otthonban végezte szolgálatát. Ezután a vásárosmiskei árvaházat ve-
zette, majd később Celldömölkön szolgált ugyanígy, amikor a vásáros-
miskei árvaházat összevonták a celldömölkivel. 1951-től Celldömölkön
huzamos ideig együtt szolgált Bernáth Erzsébettel a missziói intézetben.
1954-ben visszatért győrbe, ahol bölcsődében, majd diákotthonban dol-
gozott, lakása a Petőfi tér 4.-ben volt. 1993-tól a Szeretetház lakója.

Zsohár Lenke Kőszegen született 1908. január 26-án. 1930-ban lépett be
az anyaházba, 1931-ben tette le fogadalmát, de már 1930-tól a győri és
soproni városi kórházakban dolgozott. Fogadalomtétele után a győri Csil-
lag Szanatórium műtősnője volt, majd ugyanilyen beosztással Oroshá-
zán magánkórházban szolgált. A kőszegi és győri fiúinternátus beteg-
ápolója is volt. 1956-ban a mosonmagyaróvári sortűz idején azok között
volt, akik az áldozatokat elsősegélyben részesítették. Később a győri kór-
ház orr- fül- gégészeti osztályán műtősnőként dolgozott, innen ment
nyugdíjba 1968-ban. nyugdíjasként 1978-ig a börcsi otthont vezette.
1993-tól a győri Szeretetház lakója.

ők hatan élnek a győri diakonisszák közül. Az emlékezés nemcsak életko-
ruk miatt nehezebb, hanem inkább azért, mert a feloszlatás olyan sokkot
és bizonytalanságot jelentett életükben, hogy szinte törlődött sok minden
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memóriájukból. Istennek köszönve szolgálatukat, áldást és békességet
kérünk életükre.

ÚjrA Az EgyházKözSég BIrTOKáBAn

„A győri gyülekezet presbitériuma a következő határozatot hozta 1952 január-
jában: „A presbitérium mélyen fájlalja az egyházközség egyik legértékesebb,
mindig nagyra becsült, hitbuzgó elődei által megalapozott intézményének
megszűntét, ettől a fájó érzéstől áthatva terjeszti be a diakonissza anya-
házi nagybizottságnak záró gyűléséről felvett jegyzőkönyvét, annak áttár-
gyalása után a következő határozatot hozza:

A presbitérium az egyházközség szociális hivatásától áthatott lelkülettel saját
hatáskörében biztosítja a megmaradt intézményekben szolgáló volt dia-
konisszák részére a soproni intézetben arra alkalmas időszakban az üdü-
lést önköltségi áron, más volt diakonisszák részére pedig kedvezményes
ellátási díjjal. Kimondja, hogy az anyaház főnöknője, Buthy Ella egészségi
állapotára tekintettel az üdülést akár a soproni, akár a börcsi szeretetin-
tézményekben bármikor, bármely időtartamra ellenszolgáltatás nélkül ve-
heti igénybe. Kimondja továbbá a presbitérium, hogy az egyházközség
nem zárkózik el attól, hogy 1951. november 30. után munkaképtelenné
vált azt a volt diakonisszát, aki mint a volt győri Anyaház tagja legalább 25
évig állott diakonisszaszolgálatban, az egyházközség helyzetéhez képest
ahhoz mért segélyben részesíti.”

Az egyházközség képviselőtestülete 1952 februárjában így határozott: „A
képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a Diakonissza Anyaház 1951.
november 30-ával megszűnt. Ennek folytán az Anyaház rendelkezése
alatt álló ingó és ingatlanvagyon az egyházközség rendelkezése alá ke-
rült. Kimondja a képviselőtestület, hogy a volt Anyaház munkaköréből a
szeretetintézmény jellegével bíró Gusztáv Adolf Otthont és a Soproni Üdü-
lőt (Öreg és Rokkant volt Diakonisszák Otthona), a Börcsi Sínylődők Ott-
honát saját kezelésébe veszi. Örömmel hozzájárul ahhoz, hogy a régi Sze-
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retetház épületében elhelyezett Missziói Intézet kezelését a Dunántúli Egy-
házkerület vállalja.

Tudomásul veszi a képviselőtestület, hogy a volt Diakonissza Otthonban a
püspöki hivatal, a püspök-lelkész lakása, a kerületi tisztviselők és a kerü-
leti missziói Intézetben működő volt diakonisszák nyertek elhelyezést, il-
letve lakást, és hogy az egyházközség elnöksége az ezennel jóváhagyott
ingóleltár mellett az általa átvett ingóságok közül azokat, amelyek az egy-
házkerületi missziói Intézet rendelkezésére bocsátott régi szeretetházi he-
lyiségekben és a volt Diakonissza Otthonban vannak elhelyezve, a misz-
sziói Intézet, illetve az Egyházkerület használatába bocsátották.”

A testület felkérte az elnökséget, hogy határozata szerint intézkedjék az egy-
házközség és a Telekkönyvi hivatal körében is. A képviselőtestület tudo-
másul vette, hogy a volt diakonisszákat ruhával, pénzzel és bútorral kell
ellátni, ennek végrehajtására is felkéri az elnökséget. Az említetteken kívül
sok konkrét kérdést is meg kellett oldani ezzel kapcsolatban.

„Kimondja a képviselőtestület, hogy a gusztáv Adolf Otthon, a börcsi Sínylő-
dők Otthona és az öreg és rokkant volt diakonisszák soproni Otthona az
intézmények anyagi életének tisztánlátása szempontjából önállósággal kell,
hogy működjenek, a vezetéssel megbízott volt diakonissza hűséges szol-
gálata és felelőssége mellett, mégis az egyházközség elnökségének és sze-
retetintézményi bizottságának irányítása mellett. Tudomásul veszi a kép-
viselőtestület, hogy a gusztáv Adolf Otthon vezetésére mórocz Katalin,
a börcsi Sínylődők Otthona vezetésére Fiedler Alíz, a soproni intézet ve-
zetésére pedig Kusinszky Ilona volt diakonissza nővér nyert megbízást.”

A szeretetintézmények irányításának kérdésében a képviselőtestület állandó
bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Buthy Ella missziói intézeti vezető,
lelkészi tag Lukács István, választott nőtag özv. Ittzés mihályné.

Ezután következett az átadás-átvételről szóló nagyon részletes és alapos
tárgyalás, amelyet ugyancsak jegyzőkönyv tanúsít. minden felsorolt in-
tézményt részletesen áttekintettek, azok anyagi helyzetét, ingóságát és in-
gatlanjait leltárba vették.
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Az átalakulás évei az otthonban
Az anyaház feloszlatása után az épületet kezdetben a püspöki hivatal és az

azzal kapcsolódó szolgálati lakások céljaira használták fel. A szeretetház
és a gusztáv Adolf Otthon másik mintegy egyharmada a háború óta folya-
matosan egymást váltó különböző vállalatok bérleménye lett. 1980-ig, leg-
tovább a győr-Sopron megyei élelmiszer Kiskereskedelmi vállalat bérelte.

Később az árvaház és a leányinternátus megszűntével egyre nagyobb teret
kapott az öregek szociális elhelyezésére és gondozására szolgáló gyüle-
kezeti munka. Ezekben a ’70-es, ’80-as években formálódott ki lassan a
győri Szeretetház mai profilja. Az intézmény 1972-ben országos egyhá-
zunk óhajának megfelelően önálló gazdasági egység lett. 1980-ban már
56 gondozott élt itt, 3 házaspár, 9 férfi, a többi nő. De egyre inkább sza-
porodott a felvételre jelentkezők száma. A jelzett évben 40 felvételi ké-
résnek már nem tudott az otthon eleget tenni. A gondozottakat ekkor 17
dolgozó látta el, ebben a számban ápolók, konyhai, irodai dolgozók van-
nak fő- vagy mellékállásban. Köztük volt ekkor még két nyugdíjas diako-
nissza is, akik főként az éjszakai szolgálatot látták el. Szakképzett egész-
ségügyi dolgozója az otthonnak ekkor még nem volt. Orvosi rendelés he-
tenként volt, de volt orvos, akit szükség esetén bármikor hívhattak.

A jelentés idején (1980) az épületben 37 lakószoba volt, szintenként egy-egy
szoba a dolgozók számára is, és az egészségügyi helyiségeket is kiala-
kították. A földszinten volt a konyha, mosogató, száraz- és földesáru raktá-
ra. minden szinten teakonyha is volt. Az egész épületben összesen 62 he-
lyiség volt. Ebben az iroda és egy összenyitható nagyterem is benne volt.

A lakószobák egy-, illetve kétszemélyesek voltak. De mivel a jelentkezők
száma egyre növekvőben volt, ezért úgy határoztak, hogy ha az egysze-
mélyes lakószobák ürülnek, akkor azokat is kétszemélyesre fogják alakí-
tani. A bútorzat soha nem volt egységes. A beköltözők életét megkönnyíti,
ha saját bútoraik között élhetnek. Eleinte ki-ki a maga szobájában kapta
az étkezést, aztán a földszinten kialakítottak egy étkezőt, de oda sem tu-
dott mindenki eljutni. Abban az időben lift még nem volt az otthonban.

A lelkigondozást a győri gyülekezet lelkészei látták el. hetente két alkalom-
mal tartottak áhítatot. Szerdán az első, szombaton a második emeleten,
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hogy azokon lehetőleg mindenki legalább egyszer egy héten részt ve-
hessen. Természetesen ezen felül a lelkészek látogatták is a lakókat. Kö-
zös úrvacsorai alkalomra a jeles ünnepek előtti héten mindkét szinten van
lehetőség. A gyülekezettel való kapcsolatot erősíti, hogy az otthonvezető
és egy személy a lakók közül a gyülekezeti presbitériumnak is tagja, akik
abban az otthont képviselik.

Az otthonlakók számára szervezett egyéb foglalkoztatást is igyekeznek biz-
tosítani. havonta egy alkalommal az idős embereket érintő és érdekélő té-
máról előadást tartanak vagy vetítést rendeznek. ha a gyülekezet prog-
ramjában esti alkalom van, az elhangzik az otthonban is. A megyei könyv-
tár mozgókönyvtár szolgálata havonta megjelenik az otthonban, így a
könyvkölcsönzés a helyszínen történhet. minden esztendőben rendez-
nek farsangi alkalmat vagy teadélutánt, amikor a lakók szabadon talál-
kozhatnak és beszélgethetnek egymással. Egyébként is állandó fűtött
társalgó áll rendelkezésre a találkozásokhoz, társasági élethez.

1975-től az országos egyház segítségével egymást követő szakaszokban
elkezdődött a szeretetház teljes rekonstrukciója. ételfelvonó létesült, fel-
újították az egész épület villamoshálózatát, ezzel felszámolva a közel hét
évtizedes, falon kívüli vezetéket. Az otthon világosabb lett. megtörtént a
központi fűtés bevezetése is, szintenként egy-egy 60 000 kalóriás gáz-
kazánnal. így az egész épületben egyenletes, kellemes meleg lett. Eltűn-
tek az eddigi tüzelő tárolására szolgáló vödrök, ládák a folyosókról, a velük
járó gond és piszok is. Tisztább is lett tehát az otthon. A központi fűtést
követően megvalósították a hideg-melegvizes ellátást is. A napi tisztál-
kodás most már a szobákban történhetett, a meleg vizet sem kellett más-
honnan hordani, ezzel az itt lakás kényelmesebb lett. A felsorolt munkák
után következett a ház felújítása kívülről és belülről. megújult az öreg ház.
Biztos, hogy kényelmetlenségek is adódtak közben, mint minden ilyen
munkában, de szebb és modernebb lett az otthon. Az utolsó nagy munka
a tetőzet felújítása volt, ezzel az otthon biztonságosabb lett.

A hátralévő feladat még a konyha felújítása és modernizálása, írja a jelentés.
Ugyancsak megoldandó feladat a mosókonyha újítása is, hogy a ruhát és
ágyneműt ne máshol kelljen mosatni. mindezt az otthon saját erejéből
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nem tudta volna megvalósítani, az országos egyháztól és külföldről is ka-
pott támogatást.

A győri Szeretetház a ’80-as években mintegy másfélmilliós költségvetéssel
dolgozott. A tartásdíjak a kiadások 65%-át fedezték. mintegy félmillió fo-
rintot volt szükséges más forrásokból biztosítani. jelentős támogatást
nyert az otthon az épület mintegy harmadának bérletéből, ezen felül a
győr-Soproni és a vasi Egyházmegye is rendszeresen támogatta. mégis
alapvetően, rendszeresen és hűségesen maga a győri gyülekezet volt az
otthon hordozója pénzben és természetiekben. Ennek értéke évente mint-
egy 300 000 forint volt. Felmerült ezzel kapcsolatban egy jármű beszer-
zése, amellyel nemcsak győrből, hanem a környező gyülekezetekből is
szállítani lehetne az adományokat, terményeket. A falusi gyülekezetek
több támogatást is tudnak adni, ha a szállítás megoldódik.

Egy 1971-es új lakásrendelet következtében az egyházi tulajdonban lévő
épületek már nem tartoznak tanácsi rendelkezés alá. 20 év telt el az ál-
lamosítás óta, míg az állam elismerte az épületek egyházi tulajdoni jelle-
gét. Ezzel remény nyílt arra, hogy az említett vállalattal is megszüntethető
az épület egy részének bérlése, s ez a rész is eredeti rendeltetésének fe-
lelhet meg. Ennek a résznek átalakítása mintegy 20 új szobát biztosított,
most már növekedésről is beszélhettünk.

Az épületnek 1941−43-ban épült része nővérotthon és árvaház céljára épült.
Ezt a részt a győri gyülekezet diakóniai rendeltetéssel, de a Szeretetház-
tól függetlenül kezeli. minimális térítésért nyugdíjas egyházi személyek és
nyugdíjas életkorba jutott diakonisszák kapnak itt elhelyezést. Az itt lakók
ellátják magukat, nem a Szeretetház gondozottjai. Ennek a Petőfi tér 4.
sz. alatti háznak karbantartása lényegesebb összeget emészt fel, mint az
a bérekből várható. A jövőre nézve szóló megállapodás az otthon és a
gyülekezet között, hogy az itt megürülő szobákat is az otthon töltené be
lakókkal, ők is a Szeretetház gondozottjai közé kerülnének. Ennek meg-
felelően a Szeretetház az épület gondozását, javítását vállalná.

így alakult ki lassan győrben még 1989 előtt az új „insula lutherana” (luthe-
ránus sziget), a város egyik legszebb helyén, közel a városközponthoz,
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mégis nyugalmas helyen. Az otthonnak a rába partján saját udvara és
kertje van, kellemes tartózkodási hely tavasztól őszig.

A börcsi Evangélikus Szeretetház
Amint arról szó volt, itt is 1950 nyarán szűnt meg az egyházi árvagondozás.

Az intézet a veszprémi gyermekvédő Intézettel kötött szerződést szellemi
és testi fogyatékos gyermekek gondozására. 1951-ben került ide az első
idős lakó, akit nagyon rossz körülmények közül emeltek ki. Később a
győri Szeretetházból is többen költöztek ki, 1951 végére már nyolc idős
asszony élt itt.

A kétszintes épületben 1980-ban 10 lakószoba volt, egy fürdőszoba és egy
otthonvezetői szoba, amely egyúttal iroda is. Tágas nappali egészíti ki az
otthont, a gazdasági helyiségek: konyha és kamra.

Az otthonban 1980-ban 11 gondozott élt. Ekkor merült fel a felújítás és egy-
ben modernizálás lehetősége és terve. Ekkor 17 férőhelyessé tervezték
az otthont.
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Az otthont nyugdíjas egészségügyi dolgozó vezeti, aki 4 munkással gon-
dozza a lakókat. A lelkigondozást a győri lelkészek biztosítják, hetenként
járnak ki bibliaórát tartani, az esti áhítatokat pedig az otthonvezető tartja.
Az orvosi ellátást a szomszéd község orvosa látja el. Az otthonhoz néhány
száz méterre van a helyi evangélikus templom, így a lakók az istentiszte-
leti életben is részt vehetnek.

mivel a győri és börcsi otthonok testvérintézmények, ezért a két egyházme-
gyétől és az anyagyülekezettől érkező támogatás 20%-át ez az otthon
kapja. Az otthonnak nagy kertje van, az ételhulladékokat baromfitartás
céljára hasznosítják. A kert sokféle termése pedig nemcsak a börcsi,
hanem a győri intézetet is gazdagítja.

A soproni üdülő
1948-ban vásárolta az otthon közegyházi adakozásból és külföldi segélyből

a zerge út 9. szám alatti villát 1460 négyszögöles kerttel. A telek lejjebb
fekvő oldalánál áll a ház, a másik oldalon enyhén emelkedő szintű kert
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mellett már erdő jelzi a határt. A vásárlás célja eredetileg az volt, hogy a
szolgálatban megfáradt vagy beteg diakonisszák itt üdüljenek. hosszú
éveken át a börcsi gyermekek, nyaranta pedig más üdülők is érkeztek ide
kikapcsolódni.1970-ben az üzemszerű étkeztetést meg kellett szüntetni.
Azóta az üdülő szállást nyújt, étkezésről a vendégek gondoskodnak ma-
guknak. Ennek ellenére a ház mindig megtelt, 1979-ben kereken 100
vendég vette igénybe hosszabb-rövidebb időre.

Az 1980-ban írt jelentés szerint az épület felújításra szorul. helyiségei: 3 la-
kószoba, veranda, konyha, fürdőszoba, WC, teakonyha. A padláson is
van 3 manzárdszoba. A vízvezeték megoldott, a csatornázás a jelentés
évében még nem készült el. Többször felmerült a kérdés: érdemes-e
fenntartani? A vendégek jelentkezése azt bizonyítja, hogy igen. Az üdülő
dolgozója gondnokként lakik ott. A karbantartásról, kisebb javításokról és
a vendégek fogadásáról gondoskodik.

Az intézet vezetői az államosítástól máig
Illik azokról is megemlékezni, akik az otthon vezetésében szolgáltak az álla-

mosítástól máig.

A gyülekezet igazgató-lelkészei is mindig gondot viseltek arra, hogy az ott-
hon és a gyülekezet kapcsolata élő legyen: Kovács géza (1951−1956),
Böjtös Sándor (1956), Bácsi Sándor (1956−1958), Böjtös Sándor
(1960−1971), Plachy Lajos (1971−1972), Kovács géza (1972−1980),
Tekus Ottó (1980−1991), Ittzés gábor (1991−1995), Lackner Pál
(1995−2004), jánosa Attila (2005), ócsai zoltán (2006−).

A Szeretetház igazgatói: menyhárt István (1951−1956), aki 1956-ban nyug-
díjba ment. Az intézet igazgató-lelkész nélkül működött bő két évtizedig.
Ezután zoltán László (hegyeshalmi lelkész, 1978−1979), Tekus Ottó
(1979−1994), mihácsi Lajos (1994−1997) és Weltler rezső (1997−2006)
voltak az intézet élén álló lelkészek.

Az otthonvezetők sora így alakult: mórocz Katalin diakonissza nővér (1951−
1960), Bánki Károlyné lelkészözvegy (1960−1971), haniffel Emma dia-
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konissza (1971), Weltler rezsőné Sághy Ildikó (1971−1976), Benczúr
Ilona diakonissza (1976−1978). 1978-ban az országos egyház vissza-
adta az intézményt gyülekezeti fenntartásra. A gyülekezet által választott
otthonvezetők: Paveszka Ida (1978−1995), Kiskos Pálné (1995−2003),
dr. Szilvásyné Peregi Eszter (2003−2006). 2006-tól megszűnt az ott-
honvezetői állás.

Szeretetházi lelkészek Weltler rezső (2006), menyesné Uram zsuzsa (2007-
től. jelenleg Karsay Lajos helyettes lelkész).

2007-től az egész intézmény igazgatója dr. Szilvásyné Peregi Eszter.

Az otthon vezetésének kérdését így is fogalmazhatjuk: az államosítástól
1956-ig lelkész vezette az intézményt, volt diakonissza nővér volt az ott-
honvezető. 1956 nyarától 1978-ig nem volt külön igazgató a Szeretetház
élén, hanem a gyülekezet igazgató-lelkésze vezette az otthont, a napi
dolgokat az otthonvezető intézte. A feladatok sokasodásával zoltán
László lelkészt nevezték ki igazgatónak, mellette otthonvezető dolgozott.
A Szeretetház lelkigondozói munkáját ettől nemcsak az igazgató végezte,
a győri gyülekezet körzeti felosztásának megfelelően a mindenkori újvá-
rosi körzethez tartozó lelkész munkájához tartozott az otthon lakóinak lel-
kigondozása. így egy időben Kovács géza igazgató-lelkész mellett
Plachy Lajos végezte a lelkészi munkát, s amikor Tekus Ottó volt az új-
városi lelkész, munkáját átadta egy ideig Tekusné Szabó Izabella lelkész-
nőnek. Tekus Ottó nyugdíjazása után Lackner Pál mint körzetes igazgató-
lelkész volt az intézet lelkésze is. 1997-ben Weltler rezső szolgálata ide-
jén a Szeretetház levált az újvárosi körzettől. Dr. Szilvásyné Peregi Eszter
megválasztásánál a presbitérium úgy döntött, hogy az igazgató mellett
alkalmazni kell napi négy órában intézményi lelkészt, aki kizárólag lelki-
gondozással foglalkozik, és a menthálhigiénés csoportot irányítja. Az ott-
hon vezetése így megfelel az állami előírásoknak. Az otthon vezetője szo-
ciális szakember, az intézményi lelkész pedig a Szeretetház alkalmazottja.
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hogy ne legyen kettős vezetés, az otthonvezetői állás megszűnt. így él a
Szeretetház a győri gyülekezetben, mégis önállóan.

Külön kell emlékeznünk azokról, akik a diakonisszaképzés újraindításának
ügyében vezető szerepet kaptak. A vezető lelkészek: Lupták gyula
(1989−1995), Sümeghy józsef (1995−1999), Weltler rezső (1999−).

A vezetőnők:
Bartos Piroska 1920. szeptember 8-án született Lébényben. 1939-ben lé-

pett be az anyaházba, 1940-ben tette le fogadalmát. A feloszlatás után
férjhez ment Lupták gyula lelkészhez. 1990-ben az újraindítás alkalmá-
val főnöknővé választották. 2002-ben halt meg.

Klell Erzsébet győrben született 1929. október 28-án. A feloszlatás idején
még diakonisszajelölt volt. 1951 után az OTI-ban dolgozott, majd a Tekus
Ottó lelkész vezetésével újjáépített soproni vendégház vezetője volt 1991-
től 2000 végéig. 2002-ben Bartos Piroska halála után őt választották fő-
nöknővé. 2005-ben halt meg, a diakonisszakriptában temették el.

Varga Júlia 2005-ben vállalta a vezetést mint a diakonisszák legaktívabbja,
de nem kérte kinevezését.

Az emlékezéshez hozzátartozna a lakókról való megemlékezés is. Ki tudja,
hogy 1885 óta a később említett időben hányan találtak hajlékra ebben
az otthonban: árvák, gyermekek és fiatalok, idősek és betegek? nem le-
hetne megszámolni azokat, akik itt otthonra, szeretetre találtak. Bizonyo-
san vannak, akik hálásan emlékeznek vissza az itt töltött időre. hányan
vannak azok is, akiket Isten innen szólított el, s ez az otthon felkészítővé
vált a nagy útra?

ÚjrATErvEzIK A DIAKOnISSzAmUnKáT

Az Evangélikus élet 1992. február 1-jei számában interjú jelent a fenti cím-
mel Lupták gyula lelkésszel Kiss miklós lelkész tollából.

Ebben az interjút adó lelkész először a kezdetekről szól. Szavai így folyta-
tódnak: „Az állam drasztikus módon feloszlatta először a szerzetesren-
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deket, azután a diakonissza-anyaházakat is. A diakonisszák szétszóród-
tak, akiknek volt szakképesítése, viszonylag könnyebben állást talált. 18-
an rendelkeztek teljes egészségügyi, betegápolási képesítéssel, ők kór-
házi szolgálatba álltak. A többiek pedig úgy maradtak, mint a partra ve-
tett halak.

hála Istennek, a politikai fordulatnak köszönhetően államunk újra lehetővé
tette a diakonisszamunka indulását. A győri gyülekezet presbitériuma bí-
zott meg feleségemmel (Lupták gyuláné Bartos Piroska nővér) együtt en-
gemet, hogy próbáljuk itt győrben újra beindítani a diakonisszamunkát.

Toborzással kezdődött a munka. meghirdettük az evangélikus egyház heti-
lapjában, és a lelkészeknek körleveleket küldtünk. Az eredmény elég gyér
volt, a mai fiataloknak halvány fogalmuk sincs arról, hogy miféle szolgá-
latról van szó. néhány jelentkezővel ugyan elkezdtük a munkát, de még
a jelentkezők között is volt olyan, aki pár hónap elteltével abbahagyta.
Esetében elhívatásával volt probléma.

A régi modell szerint háromféle közösséget alkottak a diakonisszák. hitkö-
zösséget, szolgálatközösséget és életközösséget. Ez a harmadik a kriti-
kus. Ez a közösség ugyanis vagyonközösséget jelentett. ők nem kaptak
mást, mint zsebpénzt. állásban voltak teljes fizetéssel, de fizetésüket az
anyaháznak adták. Igaz, az anyaház gondoskodott róluk. Ellátta őket ru-
hával, ha betegek voltak, otthont nyújtottak nekik, ha megöregedtek,
akkor is otthont nyújtottak nekik, de jövedelmükkel az anyaház rendelke-
zett. Ezt a közösséget nem követeljük meg most a diakonisszáktól, és
nem ragaszkodunk ahhoz, hogy hajadonok maradjanak.

Tekintettel kell lenni az egyház mai szükségletire. égető a hitoktatóhiány, ezért
nagy súlyt helyezünk a hitoktatóképzésre, kántorképzésre, de ezen túlme-
nően az egészségügyi képzésre is. A diakonisszáknak szociális gondo-
zóknak is lenniük kell, gyülekezeti munkát is kell végezniük, de szükséges,
hogy intézményvezetésre is képesek legyenek. A kétéves képzésen a
gyülekezetekben a lelkészek mellé akarunk gyülekezeti segítőket adni.

Az egyik legnagyobb gondot az jelentette, hogy a diakonissza anyaház üres-
sé vált helyiségeit betöltötték öregekkel. A diakonisszák ugyanis elhagy-
ták hajdani épületüket, szétszóródtak. Az öregek otthona terjeszkedett.
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Ezeket a helyiségeket most rendkívül nehéz visszakapni. minden négy-
zetméterért harcolnunk kell. most, hála Istennek, már van egy szobánk,
ahol három jelöltünket el tudjuk helyezni. van egy tanteremnek használt
helyiségünk, sőt egy vendégszobánk is.

jó kapcsolatok alakulnak a külföldi diakonissza anyaházakkal. Példa erre a
finnországi Boula városának diakonissza anyaháza, ahová márciusra hív-
tak meg bennünket az ottani diakonisszanapokra, hogy beszámoljunk a
hazai diakonisszamunkáról. Az anyagi támogatáson túl fontosnak tartjuk,
hogy hallgatóinkat külföldi gyakorlatra küldjük ki, elsősorban Finnországba
és németországba. Fontos ez azért, hogy mintát lássanak, az itthoni
nyugdíjas diakonisszák már nem tudnak példát mutatni nekik sem a szol-
gálatban, sem a közösségben.”

Természetesen a munka újraindításában mások is részt vettek, nem csak az
említett házaspár. nem könnyű kérdések kerültek megtárgyalása, olykor
vita is kialakult. Többféle elképzelés fogalmazódott meg. ma már ki-
mondhatjuk: feszültségek is adódtak. végül a győri gyülekezet képvise-
lőtestülete a következő határozatot hozta 1990. október 19-én:

„A képviselőtestület örömmel veszi tudomásul, hogy az 1951-ben állami ren-
delkezéssel betiltott diakonisszaszolgálat újraszervezése megindult. Az
idős diakonisszák ez év januárjától hetente rendszeresen összejönnek
nővérórára, és szeptember elején kétéves diakónus-diakonissza tanfolyam
kezdődött − egyelőre 3 résztvevővel. Ennek alapján a képviselőtestület
megállapítja, hogy az Egyházközség Diakonissza Intézete, illetve Diako-
nissza Anyaháza újra megkezdte szolgálatát.

A Diakonissza Anyaház úgy, mint azelőtt, a győri Evangélikus Egyházközség
intézményeként végzi szolgálatát. A mostani törvényes lehetőségek szerint
kívánatos a jogi- személy-státus biztosítása a Diakonissza Anyaház részére.

A győri diakonisszaszolgálat fennállásától kezdve a kayserswerthi diakóniai
hagyományokat ápolta. Ezért kérheti felvételét a Diakonissza Anyaházak
Kayserswerthi Szövetségébe.

Az anyaház ideiglenes vezetését eddig a presbitérium felkérése alapján Lup-
ták gyula ny. lelkész és felesége, Bartos Piroska látja el, aki maga is a régi
diakonissza nővérek közé tartozik. megbízatásukat a képviselőtestület
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megerősíti, a vezetőség harmadik tagjának pedig felkéri ráskai Feren-
cet. mindhármuk megbízatása a végleges vezetőség megválasztásáig
érvényes.

A képviselőtestület felhatalmazza az ideiglenes vezetőséget és a presbité-
rium által választott Diakóniai Bizottságot, hogy közös munkával dolgozzák
ki a Diakonissza Anyaház és a diakónus- és diakonisszaképzés szabály-
zatát.

Az egyházközség közgyűlése az 1937. március 7-én megállapított Diakonissza
Anyaház Alapszabályai ismeretében úgy határoz, hogy a diakonissza-
szolgálat feljebb említett szünetelése idején a Szeretetház használatára át-
adott ingatlanokat a diakonisszaszolgálat megerősödése arányában adja
vissza a Diakonissza Anyaháznak. gyülekezetünk intézményes diakóniai
munkájára továbbra is szükség van a Szeretetházban. A jelenlegi elsőd-
leges cél a Petőfi tér 4. sz. alatti épület Petőfi híd felé eső földszinti trak-
tusának átadása.

A Diakonissza Anyaháznak önálló pénzügyi háztartást kell kialakítania, költ-
ségvetése és zárszámadása ellenőrzését az egyházközség és egyház-
megye számvevőszéke végzi. Pénzkezelésében az egyházi előírásokhoz
igazodik. Anyagi bázisát a Szeretetház költségvetési támogatása, ön-
kéntes adományok, közegyházi támogatás és a képzéssel kapcsolatos
esetleges állami támogatás képezi. Anyagi eszközeiből a Diakonissza
Anyaház fedezi a képzéssel kapcsolatos kiadásokat. A különböző mun-
kakörökkel kapcsolatos illetményeket a Diakóniai Bizottság jogosult meg-
állapítani.

A kétéves diakónus- és diakonisszaképző tanfolyamot az egyházközség az
anyaház keretében magas szintű (főiskolai) képzéssé kívánja fejleszteni.
Felhatalmazza az Elnökséget, hogy ennek érdekében a szükséges lé-
péseket megtegye. A képzéssel kapcsolatos szabályzatok megalkotását
az anyaház vezetősége és a Diakóniai Bizottság végezze el és terjessze
a presbitérium elé.

A diakónus és diakonisszaszolgálatban a képviselőtestület a nem családos
és családos életformát egyaránt lehetségesnek és egyenrangúnak te-
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kinti. A képzés intenzitása és a munkatársi közösség kialakítása érdeké-
ben kívánatos a képzés ideje alatt a nem családos életforma.

A diakónus- és diakonisszaképzés célja és feladata, hogy bevezessen az
egyház tanításába és életébe, áttekintést adjon a szeretetszolgálat egé-
széről, és felkészítsen a gyülekezeti, belmissziói és a speciális karitatív
munka végzésére is (kántorképzés, hitoktatás, gyermekmunka stb.).

A képviselőtestület felhatalmazza az ideiglenes vezetőséget a Diakonissza
Anyaház pecsétjének használatára és az Anyaház képviseletére.”

Az Evangélikus élet 1989. december 31-i számában megjelent a hirdetés:
„Jelentkezés diakonissza és diakónus szolgálatra. A győri Evangélikus
gyülekezet újraszervezi − volt Diakonissza Anyaházában − a diakonissza
és diakónus szolgálatot. várjuk azok jelentkezését, akik a szeretetszol-
gálatot élethivatásul választják, és vállalják az ezzel kapcsolatos képzést
is. Egyházunknak égetően szüksége van a gyülekezetekben és intéz-
ményeinkben munkát vállaló egyháztagokra. A munkalehetőség széles
skálájú: gyermekek és ifjúság közti munkától a szociális munkáig. Ezt a
szolgálatot új alapokon indítjuk el. várjuk azokat, akik családi kötelék nél-
kül, itt lakással, tanfolyam elvégzésével akarnak a szolgálatra készülni.
Családosok jelentkezését is várjuk, akik nem életformájuk szerint, hanem
szolgálatuk alapján tartoznak a diakóniai közösséghez. Ezt a szolgálatot
senkitől sem úgynevezett társadalmi munkaként kérjük, mindenki meg-
felelő munkabérben részesül. jelentkezést bővebb tájékoztatásért „Evan-
gélikus Szeretetház Diakóniai Szolgálat címre kérjük (9025 győr, Petőfi tér
4.) rövid személyi és életrajzi adatokkal és az eddigi munkahelyek felso-
rolásával. győri Evangélikus gyülekezet.”

Amint utaltunk már rá, a munka elindításával kapcsolatban, a gyülekezetben,
egyházunkban, a lelkészek között vita is kialakult. voltak, akik a régebbi
életformát új keretekben és tartalommal akarták felújítani, és voltak olya-
nok is, akik a diakónus- és diakonisszaképzést nem is akarták újraeleve-
níteni. Ütközött a szeretetház-fejlesztés és a diakónus- és diakonissza-
képzés elgondolása. meg kell vallanunk, néhány jelentkező kivételével
nem is sokan jelentkeztek, és ma úgy tűnik, nem is lesznek ilyen jelent-
kezők a jövőben sem.
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Egy beszámolóban ezt olvassuk: „Kezemben tartom a Fébé Diakonissza
Egyesület mai életéről szóló pár oldalas színes beszámolót. miközben la-
pozgatom s nézem az 1989 után készített, szívemnek nagyon kedves
egyenruhás csoportképet, gyönyörű kápolnájukat, az asztal körül ülő mo-
solygós, ismerős arcokat, kettős érzés keres szavakat bennem. Egyrészt
hálát érzek Isten felé, íme, milyen gyorsan rendeződtek a sorok a szét-
szórattatásuk után, Isten ugyanis gyorsan felelt a néki szolgálni kívánó
törekvéseknek, és megáldotta a szervező-lelkésztestvérek kezét. más-
részt viszont szomorúság küszködik bennem befelé nyelt könnyeimmel,
mert a győri Diakonissza Egyesület csak múltjában tud felmutatni ehhez
hasonlót” − írta ráskai Ferenc megbízott vezető. Ezután leírja a küzdel-
met, amit a győri munka beindítása hozott. nyíltan felvázolja a vitát, ami
nemcsak a gyülekezetben, hanem egyházunkban is folyt ebben a kér-
désben.

Az élet a vitás kérdésekre azóta meghozta a választ, de tudatában kell len-
nünk, hogy a végső választ nem az élet, hanem az ítélet adja meg, a
végső szó Urunké lesz.
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Ide illik gincsay Erzsébet testvér 1990. február 10-én írt verse:

FEBrUár10.
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Február Te!
A hónapok között

szürke, szomorú.
A februári égen

mély ború.
A februári télben

hideg, fagy.
és nekünk mégis

nagyon kedves vagy!

Kálvária úton
szürke kicsi ház

nehéz gonddal nevelt
néhány kis árvát…

S hideg februárban
tavasz mosolya:

jött szerető szívű
két Isten-szolga.
jött!

és jött utána
sok-sok február…

Az emlékezés
gyors röptű madár,
egy pillanatra

fölöttünk megáll:
Első Főnöknőnk

emléke itt jár,
s vele járjuk a

régi utat,

áldó keze a
keresztre mutat!

A régi kis ház
szűknek bizonyult,

a rába-parton
épül új otthonunk,

mert egyre több
az elhagyott gyermek,

életvihartól
tépett öregek…

és szaporodnak
a munkáskezek.

már egyre nagyobb
a nővérsereg!

Szorgos munka folyik
és lobog a hit,

lázban azt reméljük:
egekbe repít!

ám háború zúg
a világon át!

Sok szív siratja
kihűlt otthonát!

A Szeretetház áll,
épek a falak,

de nővér-életünk
a romok alatt!
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ma, az emlékezés évében három otthonunk létezik. Az otthonokról mai be-
számolók alapján így lehet röviden szólni:

Evangélikus Szeretetház, Győr (9025 győr, Péterfy S. u 5.)
A 19. században megálmodott Szeretetház története – amint erről az előb-

biekben szó volt – még a múlt században indult, majd fejlődött. A házban
lakók gondozását: az árvákat, időseket és a közben indult leányinterná-
tus lakóit a gyülekezet a Pozsonyból jött diakonisszákra, majd az első vi-
lágháború után a győri Diakonissza Anyaházban képzett diakonisszákra
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és mi nem szálltunk
perelni veled,

hisz földi utad a
keresztre vezet!

Sírtunk, kerestünk:
hol a mi utunk?

De nem döngettük
a bezárt kaput.

Atyánk! Fenntartod
a döntés jogát:

A választottak is
járnak golgotát!

miránk sokáig
nem sütött a nap,

de jézus átkísért
a felhők alatt!

Tűnik a sötétség,
oszlik a homály,

és megint eljöttél,
kedves február:

mi is itt vagyunk
életünk alkonyán.

A szívünk jézussal
még dalolva jár.

reménysugár int
a napos oldalon,

csodálva látunk,
mint agg Simeon.

A régi szolgálat
újjászületett,

most járni tanul,
hisz kicsiny gyermek!

Előttünk itt
egyetlen cél lebeg:

Esdeklő kérésünk
ma egyetlen egy:

Üdvösség! Tervedben
adj neki helyet,

neveld fel, Krisztus,
s legyen a Tied!

1990. február 10-én
gincsay Erzsébet (+1994)
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bízta. A Szeretetház mellett felépült az anyaház, majd a ház Petőfi téri ol-
dalán tovább épült az épületkomplexum. A templommal és az otthonhoz
tartozó épületekkel, iskolával ez a rész ma már nemcsak nyugodt zöld-
övezet a városban, hanem igazán „insula lutherana” (lutheránus sziget) is.

1981-ig az épület egy részét vállalatok bérelték. Ez a rész az említett idő-
pontban visszakerült egyházi használatba. A ’80-as évek közepén a nő-
vérotthont alakították, modernizálták.

2003-ban felépült az otthonhoz egy egészen új szárny a Széchenyi terv ke-
retében 300 milliós költséggel, és a tetőteret is beépítették. Az intézmény
44 egyszemélyes és 28 kétszemélyes szobáihoz önálló fürdőszoba tar-
tozik, melyben zuhanytálca, mosdó és WC van. A szobákban nővérhívó,
telefon és Tv csatlakozási lehetőség biztosítja a kényelmet. A tetőtéri szo-
bák klimatizáltak. A szintek között lift működik, az időjárás szélsőségei
elől üvegezett összekötő folyosó védi az épületek között közlekedőket.

napjainkban az intézmény keresett hely szinte az egész országból. Az ott-
hon 100 férőhelyes, ebben jelenleg 84 idős lakó él és kap teljes ellátás-
sal. 26 ápoló dolgozik körülöttük, és 22 technikai dolgozó. A dolgozók
szakképzettek, továbbképzésük biztosított. mindenkit a megszokott lak-
részben ápolnak akkor is, ha betegek, nincs elkülönítő-, betegszoba. Az
orvosi ellátást az intézmény orvosa végzi. Kórházi beutalás csak akkor
történik, ha a beteg az otthonban nem kezelhető.

A főzőkonyha biztosítja a jó minőségű és változatos étkezést. Az étlap ösz-
szeállításában az élelmezésvezető munkáját diétásnővér segíti.

áhítatot hetente kétszer (hétfőn és szerdán), istentiszteletet kedden és pén-
teken tart az intézmény lelkésze. más felekezetű lakókhoz igény szerint lel-
kigondozók járnak. minden hónap első három csütörtökén református,
negyedik csütörtökön katolikus lelkész tart áhítatot az intézmény nagy-
termében. Ezekre az alkalmakra nemcsak a lakók járnak.

Evangélikus lelkész vezetésével mentálhigiénés szakemberek foglalkoznak
napközben a lakókkal. A programok között többek közt egyéni és cso-
portos beszélgetés, kézimunkázás, rejtvényfejtés, sakkozás szerepel ki-
állítás- és színházlátogatással.

A zárt kert segítséget nyújt a biztonságos sétához, levegőzéshez.
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A lakók átlagéletkora 83,3 év. A jelenlegi lakókból huszonnégyen 80 év alattiak.
Az intézmény 2010-ben 200 milliós költségvetéssel dolgozott A kiadások

40%-át a lakók által befizetett térítési díjak, 48%-át állami támogatás biz-
tosítja, a fennmaradó részt pályázatokból és adományokból fedezik.

2009 szeptemberétől az intézmény − szakmai munkájának elismeréseként
− a magyarországi Evangélikus Egyház módszertani Konzorciumának
tagja. Segítséget nyújt a hozzájuk forduló − elsősorban a nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület területén működő − evangélikus intéz-
ménynek és szolgáltatásnak a mindennapi munkában felmerülő problémák
megoldásában, a gyakran változó jogszabályok naprakész követésében.

A vezetők: dr. Szilvásyné Peregi Eszter igazgató, az otthon lelkésze Me-
nyesné Uram Zsuzsanna, aki jelenleg kisgyermekét gondozza, őt helyet-
tesíti Karsay Lajos.

Evangélikus Szeretetház, Börcs (9152 Börcs, Petőfi u.46.)
A győrtől 14 kilométer távolságra fekvő Börcsön a két világháború között az

evangélikus iskolát az elnéptelenedés veszélye fenyegette. Ezért Pálmai
Lajos győri lelkész és esperes javaslatára evangélikus árvaházat alakított
ki a gyülekezet.

Az otthon ma tulajdonképpen a győri Szeretetház telephelye. nagy előnye,
hogy igazán közel van a természethez. Ez azonban mégsem jelent elszige-
teltséget. Az intézmény a falu főutcájában a buszmegállóhoz közel fekszik.

Az elmúlt két évtized alatt több lépcsőben bővítették az intézményt. A szom-
szédos telek megvásárlása után azon gondnoki lakás épült. 1989 után
a gyülekezet visszakapta régi iskoláját. Ennek az épületnek az átalakítá-
sával a főzőkonyhát alakították ki és modernizálták. Az épület emeletén
egy- és kétszemélyes apartmanokat hoztak létre. így az intézmény saját
konyhával és mosodával is rendelkezik.

A gondozás ezután három épületben folyt. Az egy- és kétszemélyes szobák
önálló fürdőszobával rendelkeznek. A legrégebbi épületben a fokozot-
tabb gondozást és ápolást igénylőket látják el. Az épületek részben aka-
dálymentesek. A nagy ebédlőben tartják a különböző összejöveteleket,
itt szoktak műsort adni a helyi óvódások és iskolások is.
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Az otthonban 39 férőhely van, jelenleg 33 lakóval, 20 dolgozóval, akik közül
12 az ápoló. gyógytornász segítségével folyik a mozgásterápia, amelyre
szükség van. Lakóik átlagéletkora 78.5 év, legidősebb lakójuk 95 éves.
A 33 lakóból húszan meghaladták a 80. életévet.

hetente tart evangélikus lelkész áhítatot, amelyen felekezeti hovatartozásra
való tekintet nélkül mindenki részt vehet. más felekezetű lakókhoz lelki-
gondozók járnak.

A 2010. évi 80 milliós költségvetés bevételi oldalának 37%-a térítési díj,
43%-át állami támogatás, a többit adományokból és pályázatokból fedezik.

Az otthon vezetője: dr. Szilvásyné Peregi Eszter (a győri otthon igazgatója),
a lelkigondozást Takács Eszter lelkésznő látja el.

Soproni vendégház (9400 Sopron, zerge u.28.)
hosszú évekig gyermekek, majd idős diakonisszák pihenését és üdülését

szolgálta. Az 1970-es években a Köjál megállapította, hogy az intézmény
nem felel meg az egészségügyi előírásoknak. Az egyházközség anyagi
erők hiányában az átépítést nem tudta megoldani.

Az 1980-as évek végén Tekus Ottó igazgató-lelkész szervezőmunkájának
köszönhetően a Szeretetház adományokból és saját anyagi erejének fel-
használásával új egyszintes, 34 férőhelyes üdülőt épített. A szép kápolna
lehetőséget teremtett egyházi találkozók, konferenciák szervezésére.

A vendégház célja az alapító okirat szerint, hogy jövedelmével támogatja a
győri Szeretetház szolgálatát, üdülési lehetőséget nyújt elsősorban volt dia-
konisszák, egyházközségi dolgozók és családtagjaik számára. Szabad
kapacitásával lehetőséget nyújt bel-és külföldi csoportok és egyének
üdüléséhez is.

1991-ben az vendégház működési engedélyt kapott, vezetésével Klell Er-
zsébet nővért bízták meg. Tőle vette át a vezetést makovnikné hüffner
györgyi lelkésznő.

mivel a vendéglátás önálló szakma, a 2000-es évek elejétől a működtetést
bérbe adták. 2009 őszétől azonban ismét a győri gyülekezet felügyeli a
házat.
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Befejezésül egész diakóniai munkánkkal kapcsolatban a következő tanul-
ságokat lehetne levonni:

Régebbi formát kell felújítani, vagy egészen új formát kell keresnünk? Ami-
kor jubilálunk, ez a kérdés elhalkulhat kissé. Lényeges azonban: az egy-
ház ige- és szeretetszolgálata nem állhat le. Ma egyházunkban több mint
30 szeretetotthonunk működik, mert ezekre égetően szükség van. És
ezekhez munkás kezek, életek szükségesek. Formaruhában vagy civil-
ben? A kérdés ma már nem ez. Az egyháznak erre a részére is áll Urunk
mondása: „a munkás kevés.” Gyülekezeti és intézményi munkásokra van
szükség, ma ezt így nevezzük: gyülekezetimunkás-képzést kell folytat-
nunk. A 100 éves és egyben 125 éves győri jubileum indítson felelős
imádságra, és adjon egyházunkban szolgáló életeket.

Az is igaz, amit Pálmai Lajos írt a győri gyülekezetről: „itt a hithűség és áldo-
zatos szeretet együtt járt.” Ha meggondoljuk, egyházunk történetében
Győr mindig komoly szerepet játszott: a hazai reformáció, a pietizmus ko-
rában és később is, ma is. A 17. századtól a régió kisugárzási központja.
A 19. század óta püspöki székhely. Minden emlékezését valamilyen tettel
pecsételte meg. Olyan gyülekezetekre van szükség, ahol a hit és szere-
tet együtt jár. Ahol a hit élő, ott a szeretetszolgálat is megelevenedik. Ott
valóban a „kicsiből nagy dolgok jöhetnek létre.”

Az emlékezés indítson olyan ébredésre, amely kitörő örömmel jubilál, de kész
a szolgálatra, a szó és kéz evangéliumának továbbadására. Ismerős az
ének: „Jer, dicsérjük Istent szívvel, szájjal, lélekkel!” Kevesen tudják, hogy
az ének eredeti, német szövegének pontos fordítása: „Jer, dicsérjük Is-
tent szívvel, szájjal és kézzel!”
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megjelent a győri Evangélikus Szeretetház 125., a győri diakonisszamunka
indulásának 100. évfordulójára.
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