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Emlékezések

Szeptemberi emlékezés

1886 szeptemberében született

Szász Domokos postaigazgató, a gyulai Bethlen
Gábor szövetség elnöke, zsinati-fõtanácsi tag.

1887. szeptember 17-én született

Orbók Attila politikus, újságíró, író, a Magyar
Írók Egyesületének fõtitkára.

1890. szeptember 3-án született

Zsakó Gyula törvényszéki tanácselnök, az egy-
házi gyûjtõ-, a szórványfelosztó, a nyugdíj- és a
fegyelmi bizottság tagja.

1897. szeptember 17-én született

Bíró Lajos lelkész, szakíró.

1903. szeptember 15-én született

Pethõ István lelkész, püspöki helynök, a
pestszentlõrinci templom és papilak építtetõje,
harangjának adományozója.

1915. szeptember 21-én született

Latin György banktisztviselõ, fõkönyvelõ, az
Építésgazdasági Intézet fõmunkatársa, a buda-
pesti egyházközség presbitere.

1925. szeptember 26-án halt meg

Gömöri Károly gazdasági tanácsos, a budapesti
egyházközség presbitere.

1926. szeptember 18-án halt meg

Marosy Ferenc pénzügyminisztériumi taná-
csos, a szegedi társegyházközség presbitere.

1926. szeptember 29-én halt meg

Deési Károly tanár, feltaláló, szakíró.

1927. szeptember 11-én halt meg

Vass Miklós tanár, kaposvári megbízott hitok-
tató, a Magyar Unitárius Társaság tagja.

1932. szeptember 25-én halt meg

Ürmössy Károly ügyvéd, a Magyar Unitárius
Társaság tagja.

1942 szeptemberében halt meg
Márkos Ferenc alezredes, a Ludovika Akadé-
mia tanára.

1965. szeptember 28-án halt meg

Csipkés Ernõ, a Ludovika Akadémia ezredes
tanára, városparancsnok, több I. világháborús
érem tulajdonosa.

1972. szeptember 8-án halt meg

Gáspár Mózes bíró, a budapesti egyházközség
presbitere, a Nyugdíj Bizottság póttagja.

1982. szeptember 25-én halt meg

Végh Mihály lelkész.

1984 szeptemberében halt meg

Józan Dezsõ vegyészmérnök, mûszaki tanácsadó.

Októberi emlékezés

1825. október 5-én született

Xantus János, az Állatkert igazgatója, 1848-as
tüzérfõhadnagy, utazó, szakíró, a MTA tagja.

1871. október 21-én született

Pálfy Móric geológus, kormányfõtanácsos, Sza-
bó József Emlékéremmel /1912/ valamint a Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület aranyérmével
kitüntetett szakíró.

1880. október 15-én született

Ferencz Áron egyetemi magántanár, gyógysze-
rész, szakíró.

1890. október 5-én született

Buzogány Lajos számvevõségi fõtanácsos, fõta-
nácsi tag, szórványgondnok.

1897. október 14-én született

Hosszú Zoltán színész, rendezõ, a BSIE mûso-
rainak szereplõje.

1907. október 6-án született

Abrudbányai Fikker János teológus tanár, lel-
kész, szakíró, politikai fogoly, könyvelõ.

1909. október 10-én született

Kovács Péter fõiskolai tanár, énekkarszervezõ,
szakíró.

1916. október 23-án született

Sztankóczy Zoltán közlekedési szaktanácsadó,
egyetemi oktató, világi teológus, konferenciai
elõadó, szakíró.
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1919. október 3-án született

Oborzil Gyula bõripari szakember, több egy-
házközség harangjának adományozója.

1919. október 19-én született

Kisgyörgy Jenõ gépészmérnök, gazdasági hiva-
talvezetõ.

1889. október 26-án halt meg

Mátéfi Zsuzsanna tanítónõ, festõmûvész.

1908. október 20-án halt meg

Bedõ Albert erdész, szakíró, az Országos Erdé-
szeti Egylet titkára, miniszteri tanácsos, állam-
titkár, az MTA tagja, a Lipót Rend, a Fölkelõ
Nap és a Vaskorona Rend tulajdonosa, a DFE
elnöke, fõtanácsi tag.

1915. október 24-én halt meg

Grádl Sándor MÁV-felügyelõ, a budapesti egy-
házközség presbitere, a templomépíttetõ bizott-
ság tagja.

1916. október 8-án halt meg

Vajda Emil tanár, zenei író, karmester, szer-
kesztõ.

1926. október 24-én halt meg

Karsai Sándor jogász, államtitkár, a gyer-
meknap meghonosítója.

1929 októberében halt meg

Ürmössy Sándor alezredes, a cserkészcsapat
könyveinek adományozója.

1934. október 17-én halt meg

Dalmady Zoltán ezredorvos, a Pázmány Péter
Tudományegyetem c. rendkívüli tanára.

1937. október 31-én halt meg

Ujlaki Géza ügyvéd, egyetemi magántanár,
szakíró, szerkesztõ, a BSIE elõadója, az Igazga-
tó Tanács és a budapesti egyházközség presbi-
tériumának tagja, a dunapataji egyházközség
jótevõje.

1942. október 24-én halt meg

Zsakó Andor törvényszéki bíró, egyházi taná-
csos, a III. fokú fegyelmi bíróság tagja.

1943. október 13-án halt meg

Kozma Jenõ ügyvéd, politikus, kormányfõtaná-
csos, a Misszióház létrehozásának tevékeny
munkása.

1948. október 11-én halt meg

Boros László jogász, újságíró, író, egyházi jogta-
nácsos.

1949 októberében halt meg

Szent-Királly András miniszteri tanácsos, a bu-
dapesti egyházközség presbitere.

1957 októberében halt meg

Murvay Árpád jogász, orosházi szórványgond-
nok.

1961 októberében halt meg

Gál Jenõ táblai ülnök, a budapesti egyházközség
alapító tagja, köri fü. gondnok.

1961. október 17-én halt meg

Barabás Istvánné, az óvónõképzõ igazgatója, a
vasárnapi iskola vezetõje.

1964. október 5-én halt meg

Orbók Attila, politikus, újságíró, író, a Magyar
Írók Egyesületének fõtitkára.

1970. október 9-én halt meg

Szabó Gáborné Weress Jolán népnevelõ, presbi-
ter, EKT tag, Nõszövetségi és Konferenciás tá-
bori elõadó, a finn Lotta Svaerd kitüntetés
tulajdonosa.

1972. október 7-én halt meg

Májai Ferenc árvaszéki elnök, polgármester, a
budapesti egyházközség presbitere.

1973. október 7-én halt meg

Fodor József költõ, szerkesztõ, az Irodalmi Ta-
nács tagja, a Magyar Írók Szövetségének elnö-
ke, Baumgarten /1943/, Kossuth-díj /1957/ és a
Munka Vörös Zászló érdemrend tulajdonosa.

1974. október 23-án halt meg

Lengyel Menyhért, színdarabíró. 1925-tõl uni-
tárius. A „Csodálatos mandarin” c. ba-
lett-pantomim szövegkönyvírója.

1977. október 26-án halt meg

Gálna Sándor lelkész, zenetanár.

1978. október 3-án halt meg

Pethõ István lelkész, püspöki helynök.

1978. október 13-án halt meg

Pap Ádám járásbíró. A kecskeméti szórvány
egyik szervezõje.

1981. október 5-én halt meg

Anghi Csaba, az Állatkert fõigazgatója, c. egye-
temi tanár, szakíró.

1990 októberében halt meg

Orbán Zoltán jogász, a pestszentlõrinci egyház-
község presbitere.

1998 októberében halt meg

Vári Béla, a Mezõgazdasági Minisztérium fõ-
mérnöke.
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Novemberi emlékezés

November a halottakra való emlékezés hónap-
ja. Egyházunk minden esztendõben lerója kegyele-
tét jeles elõdeink emléke elõtt. Ebben az
emlékezési folyamatban most két olyan alig ismert
XVI–XVII. századbeli elõdre emlékezünk, kik kö-
zül az egyik életével, a másik pedig szabadsága és
vagyona elvesztésével fizetett.

A XVI. század utolsó évtizede és a XVII. század
kezdete nehéz és tragikus kora úgy Erdély, mind
az unitárius történelemnek. Mindkettõ a katoli-
kus egyház befolyása alatt álló Báthory-család
uralmát szenvedi. Báthory Zsigmond, aki a len-
gyel királlyá elõlépett István képében ül Erdély fe-
jedelmi székében, Rudolf császárral szövetkezve
diadalmaskodik a török felett. Tartva annak újabb
támadásától, 1597-ben elhagyja Erdélyt, de a kö-
vetkezõ évben már ismét annak fejedelme.
1601-ben Zsigmond lemond Báthory Ándrás bíbo-
ros javára, ám annak az év végén bekövetkezõ ha-
lála után ismét Erdély fejedelme. A Zsigmondot
segítõ császári hadaktól szabadulni akaró erdélyi
nemességet Basta császári tábornok és Mihály ha-
vasalföldi vajda egyesült erõvel legyõzi. Ekkor ve-
szi kezdetét az a „rémuralom", amely Erdély
legsötétebb korszakaként jellemezhetõ. Mivel úgy
Basta, mind Mihály a császár nevében lép föl a
szabadságukhoz ragaszkodó erdélyiekkel szem-
ben, a csatározások – kisebb-nagyobb szünetektõl
eltekintve – szinte napirenden vannak.

Ezen csatározásoknak egyik jelentõs helye az
akkor már kevésbé „kincses”-nek nevezhetõ Ko-
lozsvár, amelyet Basta helyõrsége tart megszállva.
A helyõrség engedve a polgárság óhajának, meg-
nyitja a város kapuit a késõbbi tábori országgyûlé-
sen fejedelemmé választott Székely Mózes elõtt. A
sokat szenvedett kolozsváriak haragja a jezsuiták
ellen fordul. Klastromukat lerombolják, s az ott
maradó jezsuita papokat a városból kiûzik. A kato-
likus történetírók ezt az eseményt az unitáriusok
rovására írják, s a felbujtással az egyház akkori
vezetõit vádolják. Hogy azoknak mi írható rovásá-

ra, azt ma nehéz volna tárgyilagosan megítélni. A
történelem nem is rajtuk, hanem a város az évi
unitárius királybíráján, Tóházi Mihályon vesz
elégtételt. Tóházi Mihály hasonnevû apja szûcs-
mesterként a szûcslegények céhszabályzatának
egyik életre hívója. Fia azonban nem szûcs, hanem
az ötvösmûvészetnek hódol. Mint tekintélyes pol-
gárt 1603-ban Kolozsvár fõbírájának választják.
Ebben a tisztségében – miként a város polgárságá-
nak többsége – õ is Székely Mózes hadainak Ko-
lozsvárra való beengedése mellett foglal állást, s
ezért életével fizet.

A császári hadakkal visszatérõ Basta elõtt õt is
bevádolják jezsuitaellenes magatartásáért. Ezért
Basta elfogatja és halálra ítéli. Az ítélet végrehaj-
tásától az menthetné meg, ha elhagyja unitárius
hitét és katolizál. Mivel erre Tóházi nem hajlandó,
Basta 1603 szeptemberében Déván fejét véteti.

Tóházi életérõl rövid tudósítást Herepei János
(„A házsongárdi temetõ régi sírkövei”, 1988) és Bá-
lint József („Kolozsvári emlékírók”, 1990) közöl-
nek. Herepei megemlíti, hogy „Déva vára Dávid
Ferenc után Tóházi gyászát is õrzi”.

Az említett gyászos idõszaknak azonban van
még egy unitárius üldözöttje: Baka Ferenc
(�1640). Herepei János révén tudjuk, hogy Baka
tagja annak a kolozsvári mészároscéhnek, amely
templomi szolgálata fejében a templomot körülve-
võ épületben kap üzlethelyiséget. Négy gyermeke
1622-ben a pestisnek esik áldozatul. Õ is híve – mi-
ként Tóházi Mihály – a város kapuit Székely Mó-
zes hadai elõtt való megnyitásnak. Azonban a
császáriak visszatérésekor Gellyén Imre fõbíró be-
vádolja Bastánál. Baka Tóházinál kisebb bünte-
téssel, vagyonvesztéssel és börtönbüntetéssel
ússza meg a korabeli „zendülésben” való részvé-
telt.

Legyen áldott mindkettõ emléke!

Kelemen Miklós

Omló Déva vára, hitünk Golgotája –
lelkünk most arra jár,
hol élet és halál
béklyóit lerázza...
Omló Déva vára, elvész a homályba,
ám ki ott szenvedett,
õrzi a szeretet
s hû szívünkbe zárja...

Gellérd Imre


