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zése. Ez az út egy nem bejárt, szűk ösvényen, az állam elutasítása és dicsőítése között, azaz az 
anarchia és az etatizmus szakadékai között vezet. 

Több új fogalmat kellett bevezetni és számos meglévő kifejezést újonnan értelmezni. Ki-
indulásképp a hivatalnokok kiszolgáltatottságát és ’Don-Corleone elvű kapcsolatrendszerét’ mu-
tatom be. Ez vezet a szakmai szocializáció’ és ’ideológiai impregnáltság’, valamint az ’örökhagyás 
zárlatának’ törvényszerűségeihez. A hivatalnokok magatartása alapján különbséget teszünk a 
’lojális időszak’ és a ’passzív ellenállás időszaka’ között. Ez különös mentalitásbeli eltérést okoz, 
a lojális korszakokban a ’buzgó előresiető engedelmességet’, a passzív ellenállás idején a ’tovább-
totojázó pepecselést’. Egy fontos jellegzetesség a ’felelősség átruházása’ az intézményre, amely 
minden bürokratikus tevékenység vezérelve. Az akta a bürokratikus rend alapja, egy olyan 
találmány, amelyik lehetővé tette egykor a modern államvezetést, a gépi pontosságú mecha-
nikus adminisztrációt, amelynek jelentősége felér az ipari forradaloméval. Végül egycsapásra 
láthatóvá válik, hogy milyen közönséges és banális jelenségekről van szó: az államosítás és 
a privatizáció folyamatának mindig visszatérő, olykor tragikus variációiról, amelyeket örök 
körforgásként jellemzek.

Társadalmi tények, mint a közszervezetek hatékonysága, a korrupció, az intrika, a pro-
jektek, a reformok és az ügyfélkapcsolat az a hat téma, amelyekről sok szó esik a médiában, 
a tudományban és az irodalomban, valamint magában a közigazgatásban. Ezek felvetésekor 
sem az elméleti vita volt a szándék, hanem megkérdőjelezni a magától értetődőt.

Zárójelben jegyzem csak meg, hogy ez a könyv a magyar olvasónak részben mást je-
lent, mint az eredetileg megcélzott osztrák és német publikumnak. Erre nem törekedtem. 
Engem is meglepett, hogy mennyire közösek azok a jelenségek, amelyekről sokan azt hiszik 
Magyarországon, hogy csak magyarok. A 19. századi magyar balsors és a 20. századi magyar 
sorstalanság identitásképző motívuma, hogy legalább a piszkos és nemtelen nehézségeink a 
miéink, legalább azok provinciálisan magyarosak. Nos, látni fogja az olvasó, ez sincs így. Ma-
gyarország is egy tipikus kontinentális európai ország, még bajai sem csak a sajátjai.
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Unitárius szórvány 
a kiegyezés utáni pest-Budán

A radikális reformátor és egyházalapító püspök, Dávid Ferenc halála (1579) után néhány év-
vel az unitárius vallás már nemcsak Erdélyben, hanem a mai Magyarország területén (főként 
az Alföldön és a Dél-Dunántúlon) is jelentős mértékben elterjedt. Az 1580-as évek közepére 
a magyarországi unitáriusok 62 egyházközséget, s ezáltal önálló püspökséget alkottak.1 1600 
után, a kibontakozó ellenreformáció szorításában azonban az unitarizmus fokozatosan teret 
veszített: a sárból és vesszőből készült, zsindellyel fedett, egyszerű templomokat lerombolták, 
az egyházközségi iratokat megsemmisítették.

Pécsett, a Mindenszentek templomában2 egészen 1664-ig rendszeresen tartottak unitári-
us istentiszteletet: ennek a közösségnek volt lelkésze Szabó Saltorius János, akiről feljegyez-
ték, hogy kiválóan beszélt latinul, görögül, héberül, és 1608-ban lemásolta a Pécsi disputát.3 A 
18. századból egyetlen magyarországi unitárius lelkész neve maradt fenn: Járdánházi Sámuelé 
(1725–1790), aki a Baranya megyei Harkányban és Drávapiskin szolgált; antitrinitárius né-
zetei miatt hat év börtönbüntetésre ítélték.4

Az unitárius hitelvek és eszmerendszer szabad magyarországi terjesztését végül az 1848. 
évi XX. törvény tette lehetővé, amely az addig bevett vallások egyenlősége mellett határozott, 
továbbá engedélyezte a görögkeleti vallásra való áttérést, és megállapította: „az unitária vallás 
törvényes bevett vallásnak nyilváníttatik.”5 A szabadságharc bukása után az 1848. évi XX. 
törvényt hatályon kívül helyezték, s rendelkezéseit csak a kiegyezés után született, 1868. évi 
LIII. törvény6 állította helyre.

Az unitáriusok megjelenése Pest-Budán (1868/69)

Az 1840 és 1905 közötti időszakban Pest-Buda (majd az 1873-ban létrejött egységes főváros, 
Budapest) vallási életét öt új keresztény kisegyház gazdagította. A gyorsan fejlődő, szekulari-
zálódó nagyvárosban először a nazarénusok jelentek meg, majd a baptisták, az unitáriusok, az 
adventisták és a metodisták következtek. Khaled A. László metodista szuperintendens meg-
állapítása szerint a racionalizmus és a liberalizmus hatása alá került 19. századi Budapesten „a 
kisegyházi evangéliumi munka a vallásosság beszűkülése közepette a vallásosság elmélyülését 
és kiterjedését hozta.”7

A svájci vallásújító lelkész, Samuel Heinrich Fröhlich által alapított Krisztusban Hívő 
Nazarénusok Gyülekezetének tanításai 1840-ben két, Németországból és Svájcból hazatért 
iparoslegény, Denkel János és Kropacsik János révén jutottak el Pest-Budára, majd Hencsey 
Lajos kovácsmester lett a közösség vezetője. A hivatalos elismerésért – eredményes missziós 
munkájuk ellenére – évszázados küzdelmet kellett vívniuk.8 Először 1876-ban nyújtották be 
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a vallás- és közoktatási tárcához hitelvi és szervezeti szabályzatgyűjteményüket, amit azonban 
érdemi tárgyalás nélkül elutasítottak. Az Országgyűlésben Irányi Dániel9 volt a nazarénusok 
fő támogatója, aki szinte minden évben – általában a költségvetés vitájakor – szóba hozta a 
kisegyház rendezetlen helyzetét: az 1895. évi vallásügyi törvény10 elfogadásáig ugyanis a naza-
rénusoknak – mivel csak egyházi anyakönyvezés működött – keresztelési, esketési és temetési 
szertartásaik bejelentése, dokumentálása is gondot okozott. A sokak által szektának tartott fe-
lekezet történetét, vallási-közösségi szokásait Eötvös Károly riportsorozata11 is megörökítette. 
A Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezetének állami elismerésére még évtizedekig nem 
került sor.

Az Angliából indult újkori baptizmus 1846-ban jelent meg Magyarországon, Rottmayer 
János asztalosmester közvetítésével, aki korábban tagja volt a kontinentális Európa egyetlen 
baptista (hamburgi) gyülekezetének. A szabadságharc bukása után a pest-budai gyülekezet 
meggyengült, sőt teljesen felbomlott. Az újkori magyarországi baptista misszió kezdetét ezért 
– az ugyancsak Hamburgból érkező – Meyer Henrik nevéhez kötik az egyháztörténészek, 
aki 1873 tavaszán kezdett tanítani, s több gyülekezetet alapított.12 A baptisták több mint fél 
évszázadon át küzdöttek az állami elismerésért – ezt végül 1905. november 2-án a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelete tette lehetővé.13

Az 1895. évi törvény által meghatározott – a kisegyházakkal szemben a korábbinál lénye-
gesen megengedőbb – jogszabályi környezetben szinte egyszerre jelent meg Magyarországon 
az amerikai adventista és a bécsi közvetítéssel érkező metodista misszió. A felnőttkeresztség 
tanításában a nazarénusokkal és a baptistákkal megegyező adventisták első budapesti lelké-
sze John Friederick Huenegardt14 volt, aki németajkú vallásos közösségben született a Volga 
mentén, majd szüleivel kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol csatlakozott az adventista 
egyházhoz. Fiatal lelkészként megbízást kapott a közép-európai adventista misszió vezeté-
sére, s így érkezett 1898-ban Budapestre. Az első világháború végére Magyarországon az 
adventisták száma meghaladta a 2000 főt – igaz, a legtöbb csoport Erdélyben és a Felvidéken 
működött, budapesti jelenlétük marginális maradt. A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos 
elismerésére 1941-ig nem került sor; a gyülekezetek általában egyesületi formában működtek, 
az Igazságügyi Minisztérium, illetve a helyi önkormányzat felé bejelentési kötelezettséggel 
tartoztak.15

A magyarországi metodista missziós munka kezdeteit 1898-ra datálhatjuk, amikor Ro-
bert Möller bécsi lelkipásztor az ország különböző pontjain prédikált, majd Bács-Bodrog vár-
megyében három önálló gyülekezet (Szenttamás, Újvidék, Verbász) alakult.16 Az első években 
Magyarország a bécsi metodista gyülekezet „kihelyezett állomásaként” működött, majd 1901 
nyarán létrejött a független magyar körzet. Az első budapesti metodista istentiszteletet 1905. 
november 16-án, az Erzsébet körút 48. szám alatti imaházban tartották. 1906 áprilisában 
William Burt metodista püspököt és Otto Melle budapesti missziós lelkészt fogadta Appo-
nyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az első magyar metodista lelkész, Jakob János 
1907-ben kezdte meg szolgálatát.17 A metodizmus (azaz a magyarországi Püspöki Metodista 
Egyház) hivatalos elismerésére ugyancsak évtizedekkel később került sor.

Az unitárius közösség pest-budai megjelenése (1868/69) – az eddigiekben röviden be-
mutatott protestáns kisegyházaktól eltérően – nem vallási, hanem elsődlegesen politikai-
közigazgatási okokkal magyarázható. A 19. századi magyar történelem egyik legjelentősebb 
eseménye, az 1867. évi kiegyezés véget vetett Erdély három évszázados különállásának: az 
osztrák-magyar politikai kompromisszum egyik fontos feltétele magyar részről az 1848-ban 
elfogadott unió visszaállítása volt. Andrássy Gyula gróf kormánya 1867. március 8-án felha-
talmazást kapott Erdély ügyeinek – korlátozás nélküli – intézésére. Az erdélyi főkormányszék 

élére – királyi biztosként – április 29-én Péchy Manó Abaúj megyei főispánt állították, aki 
helyettesével, Groisz Gusztávval együtt megkezdte a közigazgatás teljes átszervezését. Júni-
us 20-án egy uralkodói leirat hatályon kívül helyezte a magyarok által korábban bojkottált 
nagyszebeni tartománygyűlés határozatait, illetve formailag is feloszlatta az addig csak elna-
polt (eredetileg 1865 decemberében, a Magyarországgal való unió kimondására összehívott) 
kolozsvári országgyűlést.18

Az Osztrák-Magyar Monarchia új közigazgatási struktúrája szükségessé, sőt elkerülhe-
tetlenné tette, hogy erdélyi származású – becslések szerint 4-5 százalékban unitárius vallású – 
köztisztviselők, hivatalnokok pest-budai minisztériumokban, illetve más közintézményekben 
vállaljanak állást. Unitárius vonatkozásban tehát nem beszélhetünk misszióról vagy vallási 
ébredésről, hiszen az erdélyi történelmi egyház ekkor már háromszáz éves múltra tekinthetett 
vissza. Külföldi (jelen esetben: svájci, brit, német, amerikai, osztrák) hitelvek, vallási szoká-
sok követésére sem volt szükség, mert a 16–18. századi unitáriusok túlnyomórészt magyarok 
voltak, az egyháznak kialakult a hétköznapi vallásgyakorlata, liturgiája, magyar nyelvű foga-
lomkészlete. Az állami elismerésért sem kellett küzdeni: az 1868. évi LIII. törvény biztosí-
totta az unitáriusok szabad vallásgyakorlását. A megalakuló pest-budai unitárius közösség 
tehát – a formai-intézményi kereteket tekintve – sokkal szerencsésebb helyzetben volt, mint 
a nazarénusok vagy a baptisták. Sokáig hiányzott ugyanakkor az a lelki kohéziós erő, amely a 
Pest-Budára rendelt unitárius hivatalnokokat és családtagjaikat igazi vallási közösséggé for-
málhatta volna.

Az első pest-budai unitárius istentisztelet

Az első nyilvános pest-budai unitárius istentiszteletet Buzogány Áron (1834–1888) kisfia, 
Gyula keresztelése alkalmából, 1869. június 13-án, a Széna téri református gimnázium19 
dísztermében rendezték. A liturgiai, szószéki és keresztelési szolgálatot Ferencz József ko-
lozsvári unitárius lelkész, későbbi püspök20 végezte. Ferencz a kolozsvári Egyházi Képviselő 
Tanács (EKT) számára részletes írásos beszámolót készített pest-budai útjáról és szolgála-
táról, amelyből kiderül: „Egy baráti ígéretet beváltandó, név szerint cultusministeriumi titkár, 
Buzogány Áron atyánkfia kis fiának megkeresztelésére közelebbről Pest-Budán járván, nevezett 
atyánkfia s több ott lakó hitrokonink által egy nyilvános isteni tisztelet tartására szólíttatám fel, 
amelyről kötelességemnek ismerem a méltóságos és főtisztelendő E. K. Tanácsot ezennel hivatalosan 
értesíteni; mert ez esemény, melyet a fővárosi sajtó is kiváló figyelemben részesített, eltekintve csekély 
személyemtől, meggyőződésem szerint egy új korszakot fog nyitni egyháztörténelmünkben(...)21”

Buzogány Áron maga is a 19. századi unitarizmus jeles személyisége volt. Kolozsvárott 
teológiát és neveléstudományt tanult, lelkésszé szentelték, majd a kolozsvári Unitárius Kollégi-
umban földrajzot, történelmet és magyar irodalmat tanított. Egyházi támogatással tanulmány-
úton járt Angliában, Hollandiában, Belgiumban és Svájcban. Barátja, Ferencz József szerint 
„egyike volt azoknak, akiket az 1872-ben felállított kolozsvári egyetem esélyes professzorje-
löltjei között emlegettek.”22 A tanári pálya mellett folyamatosan publikált: állandó munkatársa 
(és rövid ideig szerkesztője) volt a Keresztény Magvetőnek, emellett tárcákat, könyvismerteté-
seket, pedagógiai és közművelődési cikkeket írt különböző folyóiratokban, valamint 1876-tól 
a Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet évkönyvének szerkesztője volt. 1868-tól Pest-
Budán élt, mert a Vallás és Közoktatási Minisztérium titkárává, később osztálytanácsosává 
nevezték ki – köztisztviselői munkáját Eötvös József, Pauler Tivadar és Trefort Ágoston mi-
nisztersége idején végezte. Teológiai képzettségét kiaknázva lakásán több alkalommal tartott 
házi istentiszteletet, illetve néhányszor keresztelési és temetési szolgálatot is végzett.
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Az unitárius közösség pest-budai megjelenése (1868/69) – az eddigiekben röviden be-
mutatott protestáns kisegyházaktól eltérően – nem vallási, hanem elsődlegesen politikai-
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talmazást kapott Erdély ügyeinek – korlátozás nélküli – intézésére. Az erdélyi főkormányszék 

élére – királyi biztosként – április 29-én Péchy Manó Abaúj megyei főispánt állították, aki 
helyettesével, Groisz Gusztávval együtt megkezdte a közigazgatás teljes átszervezését. Júni-
us 20-án egy uralkodói leirat hatályon kívül helyezte a magyarok által korábban bojkottált 
nagyszebeni tartománygyűlés határozatait, illetve formailag is feloszlatta az addig csak elna-
polt (eredetileg 1865 decemberében, a Magyarországgal való unió kimondására összehívott) 
kolozsvári országgyűlést.18

Az Osztrák-Magyar Monarchia új közigazgatási struktúrája szükségessé, sőt elkerülhe-
tetlenné tette, hogy erdélyi származású – becslések szerint 4-5 százalékban unitárius vallású – 
köztisztviselők, hivatalnokok pest-budai minisztériumokban, illetve más közintézményekben 
vállaljanak állást. Unitárius vonatkozásban tehát nem beszélhetünk misszióról vagy vallási 
ébredésről, hiszen az erdélyi történelmi egyház ekkor már háromszáz éves múltra tekinthetett 
vissza. Külföldi (jelen esetben: svájci, brit, német, amerikai, osztrák) hitelvek, vallási szoká-
sok követésére sem volt szükség, mert a 16–18. századi unitáriusok túlnyomórészt magyarok 
voltak, az egyháznak kialakult a hétköznapi vallásgyakorlata, liturgiája, magyar nyelvű foga-
lomkészlete. Az állami elismerésért sem kellett küzdeni: az 1868. évi LIII. törvény biztosí-
totta az unitáriusok szabad vallásgyakorlását. A megalakuló pest-budai unitárius közösség 
tehát – a formai-intézményi kereteket tekintve – sokkal szerencsésebb helyzetben volt, mint 
a nazarénusok vagy a baptisták. Sokáig hiányzott ugyanakkor az a lelki kohéziós erő, amely a 
Pest-Budára rendelt unitárius hivatalnokokat és családtagjaikat igazi vallási közösséggé for-
málhatta volna.

Az első pest-budai unitárius istentisztelet

Az első nyilvános pest-budai unitárius istentiszteletet Buzogány Áron (1834–1888) kisfia, 
Gyula keresztelése alkalmából, 1869. június 13-án, a Széna téri református gimnázium19 
dísztermében rendezték. A liturgiai, szószéki és keresztelési szolgálatot Ferencz József ko-
lozsvári unitárius lelkész, későbbi püspök20 végezte. Ferencz a kolozsvári Egyházi Képviselő 
Tanács (EKT) számára részletes írásos beszámolót készített pest-budai útjáról és szolgála-
táról, amelyből kiderül: „Egy baráti ígéretet beváltandó, név szerint cultusministeriumi titkár, 
Buzogány Áron atyánkfia kis fiának megkeresztelésére közelebbről Pest-Budán járván, nevezett 
atyánkfia s több ott lakó hitrokonink által egy nyilvános isteni tisztelet tartására szólíttatám fel, 
amelyről kötelességemnek ismerem a méltóságos és főtisztelendő E. K. Tanácsot ezennel hivatalosan 
értesíteni; mert ez esemény, melyet a fővárosi sajtó is kiváló figyelemben részesített, eltekintve csekély 
személyemtől, meggyőződésem szerint egy új korszakot fog nyitni egyháztörténelmünkben(...)21”

Buzogány Áron maga is a 19. századi unitarizmus jeles személyisége volt. Kolozsvárott 
teológiát és neveléstudományt tanult, lelkésszé szentelték, majd a kolozsvári Unitárius Kollégi-
umban földrajzot, történelmet és magyar irodalmat tanított. Egyházi támogatással tanulmány-
úton járt Angliában, Hollandiában, Belgiumban és Svájcban. Barátja, Ferencz József szerint 
„egyike volt azoknak, akiket az 1872-ben felállított kolozsvári egyetem esélyes professzorje-
löltjei között emlegettek.”22 A tanári pálya mellett folyamatosan publikált: állandó munkatársa 
(és rövid ideig szerkesztője) volt a Keresztény Magvetőnek, emellett tárcákat, könyvismerteté-
seket, pedagógiai és közművelődési cikkeket írt különböző folyóiratokban, valamint 1876-tól 
a Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet évkönyvének szerkesztője volt. 1868-tól Pest-
Budán élt, mert a Vallás és Közoktatási Minisztérium titkárává, később osztálytanácsosává 
nevezték ki – köztisztviselői munkáját Eötvös József, Pauler Tivadar és Trefort Ágoston mi-
nisztersége idején végezte. Teológiai képzettségét kiaknázva lakásán több alkalommal tartott 
házi istentiszteletet, illetve néhányszor keresztelési és temetési szolgálatot is végzett.
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Ferencz Józsefnek az EKT számára készített beszámolójából tudjuk, hogy 1869. június 13-
án délelőtt zsúfolásig megtelt a Széna téri tanoda díszterme; az istentiszteleten becslések szerint 
130-140 fő jelent meg. A Vasárnapi Újság tudósítása szerint olyan sok hallgató gyűlt össze – 
köztük katolikusok, reformátusok és evangélikusok is –, hogy a terem nem volt képes befogadni 
őket. „El lehet gondolni, hogy a legmíveltebb közönség volt, képviselők, tudósok, írók, tanárok.23

Ferencz a prédikáció textusát Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből választotta 
(Efézus 2, 19-20). Részletesen beszélt az Unitárius Egyház háromszáz éves történelméről, 
majd összefoglalta az unitárius hitelveket és eszmerendszert, amelyből az Istenben való hitet, 
Krisztus példájának követését és a felebaráti szeretetet emelte ki.”24 Az ágenda után tizenhat 
férfinak és nyolc nőnek szolgáltatta ki az úrvacsorai jegyeket. Az istentisztelet estéjén – Bu-
zogány Áron szervezésében – díszvacsorát rendeztek a Frohner Szálló25 éttermében. A Pest-
Budán élő unitáriusok – köszönetük jeléül – 1869. június 20-án egy kelyhet26 ajándékoztak 
Ferencz Józsefnek, amelyet Buzogány Áron levelének kíséretében küldtek el Kolozsvárra. A 
köszönőlevelet többek között Berde Mózes27 és Bethlen Ferencz gróf28 is aláírta.

Úton a budapesti leányegyházközség felé

Bő fél évvel az első nyilvános istentisztelet után, 1869. december 30-án kelt levelükben a Pest-
Budán élő unitáriusok a kolozsvári Egyházi Képviselő Tanács (EKT) támogatását kérték a fő-
városi hitélet megerősítése érdekében. A beadvány így fogalmaz: „többen itt a fővárosban, akik 
Buda-pesten hivatali alkalmazást nyertünk; többször tanácskoztunk a felett, hogy módunkhoz s a 
körülményeinkhez képest vallási s egyházi életünk nyilvánítására s ismertetésére itt mit tehetnénk. 
Elvégre abban állapodtunk meg, hogy miután aránylag csekély számunk, s szegénységünk miatt egy 
állandó imaház s rendes lelkészi hivatal szervezéséhez most módunk nincs; mint különben is a ko-
lozsvári anyaegyházhoz tartozók, kérjük fel a nevezett anyaegyházközség egyik rendes lelkészét, s 
nevezetesen tisztelendő Ferencz József urat, kihez mult évben is szerencsénk volt, hogy mint rendes 
lelkészünk évenként egyszer legalább minket látogasson meg, s köztünk tartson isteni tiszteletet.”29 Az 
EKT 1870. január 23-i ülésén a kérésnek eleget tett, egyúttal a budapesti hitélet támogatására 
150 forint adomány átutalásáról is döntött, miközben elfogadta Buzogány Áron felajánlását, 
hogy a lelkész útiköltségét, illetve az úrvacsorai kenyér és bor költségét a pest-budaiak állják.30

Buzogány 1870 augusztusában Kolozsvárra utazott, és az Egyházi Főtanács előtt is beszá-
molt a fővárosi unitáriusok tevékenységéről.  Csoportosulásukat „magán jellemű társaságnak” 
nevezte – arra utalva, hogy a hívek csekély létszáma és a korlátozott anyagi lehetőségek miatt 
az ünnepi alkalmakra sem tudnak termet bérelni. A kezdeti nehézségekre évtizedekkel később 
Jakab Elek (1820–1897) unitárius történész-akadémikus31 is utalt: „Barátságos beszélgetéseik közt 
a hitrokonok (…) élénken emlegették egy [budapesti] fiókegyház alapításának szükségét, a templom 
építését sat. De az eszme mind csak vajudott, kevesen voltak, szerény értékűek, jobbára tisztviselők, 
akiknek nem állandó lakhelye a főváros, ma itt vannak, holnap máshová rendelhetők.”32

A budapesti leányegyházközség megalapítása és a templomépítés gondolata 1873 nyarán 
merült fel először komolyabban, amikor angol és amerikai unitáriusok kisebb csoportja részt 
vett a bécsi világkiállításon, majd közülük hárman – Emma Southwick,33 Edward E. Hale34 
és John Fretwell35 – hajóval Budapestre érkeztek. Az unitarizmus erdélyi gyökerei iránt mé-
lyen érdeklődő, magyarul alapfokon beszélő Fretwell tiszteletére Buzogány Áron a Hungária 
Szálló36 különtermében konferenciát szervezett, amelyre minél több hittestvérét igyekezett 
mozgósítani. Az 1873. június 15-én tartott rendezvényen a kolozsvári unitáriusokat Simén 
Domokos lelkész-teológus37 és Kovács János főgimnáziumi tanár38 képviselte, míg a Magyar-
országon élők közül báró Orbán Balázs országgyűlési képviselő,39 valamint Buzogány Áron, 

Gál Jenő törvényszéki fogalmazó, Hajós János minisztériumi főosztályvezető, Sebes Károly 
orvos, Szinovácz Gyula törvényszéki jegyző, Ürmösi Miklós minisztériumi segédfogalma-
zó és Vajna Lajos tisztviselő vett részt. A konferencián a budapesti leányegyházközség és a 
templomépítés ügyét – számos más, az unitarizmus erdélyi fejlődését érintő probléma mellett 
– Kovács János vetette fel, de érdemi előrelépés e téren a következő két évben nem történt.

1875 nyarán Buzogány Áron már tarthatatlannak érezte azt a helyzetet, hogy magánla-
kásokon, többnyire lelkész nélkül kell istentiszteletet tartaniuk: „Nincs egy kis hajlék számukra, 
a hol egybegyüljenek, egymással szeretettel s bizalmasan szót váltsanak, a hol együtt imádkozza-
nak, a közhidegség ellenében egymást gyámolítva, keserüségökben – a mi bőven kijut – Istentől 
vigaszt kérve. Elzüllünk így – mondá nemes hévvel –, kihült bennünk az együvé tartozás érzése, 
a vallás iránti ragaszkodás, atyafiui s hitrokoni kötelék meglazul, lassacskán elfeledjük még azt is, 
hogy unitáriusok vagyunk. Tegyünk valamit lelkünk nyugalmáért, hitünk s vallásunk érdekében.”40 
Június 20-án ismét beadvánnyal fordult az EKT-hoz, amely jegyzőkönyvében rögzítette: „Bu-
dapesti hitrokonaink (…) kérik, hogy miután helyben és a szomszédos megyékben oly szép számmal 
vagynak, részint erdélyiek, részint magyarhoni átállottak, hogy alakuljanak fiók egyházzá, s mint 
ilyenek, csatlakozzanak a kolozsvári anya ecclésiához.”41

Buzogány a beadványhoz tizenhét pontból álló szervezeti és működési szabályzatot 
csatolt,42 és részletes költségvetést is mellékelt,43 amelyből kiderül, hogy az évi 400 forintos 
büdzsé felét saját forrásból (adományokból) igyekeztek előteremteni, s csak a fennmaradó 
összegre kérték az EKT támogatását. A beadványt az egyházi Pénzügyi Bizottság elé terjesz-
tették, amely azonban 1875-ben nem tárgyalta az ügyet. Ferencz József sürgetésére44 az EKT 
1876. január 13-án napirendre vette a budapesti leányegyházközség kérdését – megállapítva, 
hogy a tervezett leányegyházközség jelentősen eltér az erdélyi egyházközségek szervezetétől 
és működésétől. Ezért – Berde Áron (elnök),45 Ferencz József és Kovácsi Antal46 részvételével 
– ad hoc bizottságot hoztak létre, hogy az alakuló leányegyházközség működése mindenben 
megfeleljen a hatályos egyházi törvényeknek.47 Három nappal később az EKT ismét napi-
rendre tűzte a kérdést, és úgy határozott, hogy a budapestiek által kért támogatás felét (évente 
100 forintot) biztosítja a leányegyházközségnek, amelynek „rendes lelkésze a kolozsvári anya 
ekklésia első papja, ki egyelőre évenként kétszer, tavasszal és ősszel a fiók-egyházat meglátogatja, s 
ilyenkor a fővárosban valamely arra való teremben nyilvános isteni tiszteletet tart. Az időközben 
előforduló papi teendőket vagy maga végzi vagy megbízottjával végezteti.”48

A Budapesti Unitárius Leányegyházközség (egyes iratok szerint: Fiókegyházközség, illetve 
Filia) 1876. április 16-án tartotta alakuló közgyűlését, amelyen Hajós János belügyminisztériu-
mi osztálytanácsost gondnokká, Buzogány Áront titkárrá, Végh József országos levéltári tisztvi-
selőt pénztárnokká választották, míg a keblitanácsban (presbitériumban) Hatala Péter egyetemi 
tanár,49 Bedő Albert erdőmérnök, Sebes Pál minisztériumi titkár és Jakab Elek kapott helyet.”50

Jakab beszámolója szerint az alakuló leányegyházközséget 42 budapesti és 24 vidéki uni-
tárius alkotta, és adományaiknak köszönhetően a működés első évében – a tervezett 400 
forint helyett – a bevétel meghaladta az 550 forintot.51 Augusztus 1-jén a Fővárosi Tanács 
– Kammermayer Károly polgármester aláírásával – hivatalosan is bejegyezte a leányegyház-
községet.52

(Az első pest-budai nyilvános unitárius istentisztelet 
150. évfordulója tiszteletére a budapesti Nagy Ignác 
utcai unitárius templomban 2019. június 10-én ren-
dezett emlékünnepségen tartott konferencia-előadás 
szerkesztett szövege.)
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merült fel először komolyabban, amikor angol és amerikai unitáriusok kisebb csoportja részt 
vett a bécsi világkiállításon, majd közülük hárman – Emma Southwick,33 Edward E. Hale34 
és John Fretwell35 – hajóval Budapestre érkeztek. Az unitarizmus erdélyi gyökerei iránt mé-
lyen érdeklődő, magyarul alapfokon beszélő Fretwell tiszteletére Buzogány Áron a Hungária 
Szálló36 különtermében konferenciát szervezett, amelyre minél több hittestvérét igyekezett 
mozgósítani. Az 1873. június 15-én tartott rendezvényen a kolozsvári unitáriusokat Simén 
Domokos lelkész-teológus37 és Kovács János főgimnáziumi tanár38 képviselte, míg a Magyar-
országon élők közül báró Orbán Balázs országgyűlési képviselő,39 valamint Buzogány Áron, 

Gál Jenő törvényszéki fogalmazó, Hajós János minisztériumi főosztályvezető, Sebes Károly 
orvos, Szinovácz Gyula törvényszéki jegyző, Ürmösi Miklós minisztériumi segédfogalma-
zó és Vajna Lajos tisztviselő vett részt. A konferencián a budapesti leányegyházközség és a 
templomépítés ügyét – számos más, az unitarizmus erdélyi fejlődését érintő probléma mellett 
– Kovács János vetette fel, de érdemi előrelépés e téren a következő két évben nem történt.

1875 nyarán Buzogány Áron már tarthatatlannak érezte azt a helyzetet, hogy magánla-
kásokon, többnyire lelkész nélkül kell istentiszteletet tartaniuk: „Nincs egy kis hajlék számukra, 
a hol egybegyüljenek, egymással szeretettel s bizalmasan szót váltsanak, a hol együtt imádkozza-
nak, a közhidegség ellenében egymást gyámolítva, keserüségökben – a mi bőven kijut – Istentől 
vigaszt kérve. Elzüllünk így – mondá nemes hévvel –, kihült bennünk az együvé tartozás érzése, 
a vallás iránti ragaszkodás, atyafiui s hitrokoni kötelék meglazul, lassacskán elfeledjük még azt is, 
hogy unitáriusok vagyunk. Tegyünk valamit lelkünk nyugalmáért, hitünk s vallásunk érdekében.”40 
Június 20-án ismét beadvánnyal fordult az EKT-hoz, amely jegyzőkönyvében rögzítette: „Bu-
dapesti hitrokonaink (…) kérik, hogy miután helyben és a szomszédos megyékben oly szép számmal 
vagynak, részint erdélyiek, részint magyarhoni átállottak, hogy alakuljanak fiók egyházzá, s mint 
ilyenek, csatlakozzanak a kolozsvári anya ecclésiához.”41

Buzogány a beadványhoz tizenhét pontból álló szervezeti és működési szabályzatot 
csatolt,42 és részletes költségvetést is mellékelt,43 amelyből kiderül, hogy az évi 400 forintos 
büdzsé felét saját forrásból (adományokból) igyekeztek előteremteni, s csak a fennmaradó 
összegre kérték az EKT támogatását. A beadványt az egyházi Pénzügyi Bizottság elé terjesz-
tették, amely azonban 1875-ben nem tárgyalta az ügyet. Ferencz József sürgetésére44 az EKT 
1876. január 13-án napirendre vette a budapesti leányegyházközség kérdését – megállapítva, 
hogy a tervezett leányegyházközség jelentősen eltér az erdélyi egyházközségek szervezetétől 
és működésétől. Ezért – Berde Áron (elnök),45 Ferencz József és Kovácsi Antal46 részvételével 
– ad hoc bizottságot hoztak létre, hogy az alakuló leányegyházközség működése mindenben 
megfeleljen a hatályos egyházi törvényeknek.47 Három nappal később az EKT ismét napi-
rendre tűzte a kérdést, és úgy határozott, hogy a budapestiek által kért támogatás felét (évente 
100 forintot) biztosítja a leányegyházközségnek, amelynek „rendes lelkésze a kolozsvári anya 
ekklésia első papja, ki egyelőre évenként kétszer, tavasszal és ősszel a fiók-egyházat meglátogatja, s 
ilyenkor a fővárosban valamely arra való teremben nyilvános isteni tiszteletet tart. Az időközben 
előforduló papi teendőket vagy maga végzi vagy megbízottjával végezteti.”48

A Budapesti Unitárius Leányegyházközség (egyes iratok szerint: Fiókegyházközség, illetve 
Filia) 1876. április 16-án tartotta alakuló közgyűlését, amelyen Hajós János belügyminisztériu-
mi osztálytanácsost gondnokká, Buzogány Áront titkárrá, Végh József országos levéltári tisztvi-
selőt pénztárnokká választották, míg a keblitanácsban (presbitériumban) Hatala Péter egyetemi 
tanár,49 Bedő Albert erdőmérnök, Sebes Pál minisztériumi titkár és Jakab Elek kapott helyet.”50

Jakab beszámolója szerint az alakuló leányegyházközséget 42 budapesti és 24 vidéki uni-
tárius alkotta, és adományaiknak köszönhetően a működés első évében – a tervezett 400 
forint helyett – a bevétel meghaladta az 550 forintot.51 Augusztus 1-jén a Fővárosi Tanács 
– Kammermayer Károly polgármester aláírásával – hivatalosan is bejegyezte a leányegyház-
községet.52

(Az első pest-budai nyilvános unitárius istentisztelet 
150. évfordulója tiszteletére a budapesti Nagy Ignác 
utcai unitárius templomban 2019. június 10-én ren-
dezett emlékünnepségen tartott konferencia-előadás 
szerkesztett szövege.)
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emlékezés a száz éve 
született nagy Dezső 

rajztanár-festőművészre

Ködöböcz József: Nagy Dezső (1919–1988)1

Nagy Dezső 1919. június 2-án született Megyaszó községben 15 holdas földműves család egyet-
len gyermekeként. A megyaszói elemi népiskola 4. osztályának és a szerencsi polgári iskolának 
az elvégzése után 1935-ben különbözeti vizsgával nyert felvételt a sárospataki református gim-
názium V. osztályába. 1939-ben tett érettségi vizsgát. Rajztehetségével már a polgári iskolában 
kitűnt. Gimnazista korában az 1939. évi országos középiskolai tanulmányi versenyen rajzból 
harmadik helyezést ért el. Érettségi után jelentkezett a képzőművészeti főiskolára, s kéthetes 
eredményes felvételi vizsga után beiratkozott a főiskola rajztanári szakára. Bizonyára a felvételi 
vizsga sikerének köszönhetően az Államtudományi Intézet 1941 nyarán kiküldte a Bácskába 
áttelepített bukovinai székelyek népművészetének tanulmányozására, megörökítésére.

A képzőművészeti főiskola III. évfolyamának elvégzése után 1942. október 1-jén katonai 
szolgálatra kellett bevonulnia, majd a kiképzés után egy évi frontszolgálat és hat hónapos 
nyugati hadifogság után 1945. október közepén szerelt le. Folytatta tanulmányait, s 1947 nya-
rán szerzett rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria szakból középiskolai (gimnáziumi 
és tanítóképző-intézeti) tanári oklevelet. Nagy Dezső a főiskola kiváló hallgatója volt, aki 
pedagógiai vizsgáját is kitüntetéssel tette le.

Volt diákját a pataki kollégium 1947. szeptember 1-jével alkalmazta gimnáziumi rajzta-
nárnak. Mivel azonban a gimnázium alsó tagozatát 1948-ban államosították, s a kevés rajzóra 
miatt a felsőbb osztályokban külön rajztanárra már nem volt szükség, Nagy Dezsőt a gimná-
zium épületében működő általános iskolába, majd innen 1953-ban a tanítóképzőbe helyezték 
át. Ugyanakkor ellátta a gimnáziumi néhány rajzórát is. S amikor az 1950-es évek második 
felében megindult a felsőfokú tanítóképzés szervező munkája, és csökkentették a középfokú 
képző felvételi keretszámát, 1957-ben átmenetileg, néhány társával együtt Nagy Dezső átke-
rült az állami gimnáziumba, de óraadóként a tanítóképzőben is tanított. Majd két év múlva, 
1959-ben a felsőfokú tanítóképző intézet megindításakor helyezték vissza „tanítóképző in-
tézeti tanár”-nak a képzőbe. Amikor a felsőfokú képző 1976-ban főiskolává vált, főiskolai 
docensi beosztást nyert, s 1980. január 1-jén ment nyugdíjba.

Nagy Dezső nagy hatású pedagógus, kiváló rajztanár volt. Munkáját hivatásnak tekin-
tette, s nagy kedvvel és szeretettel végezte. Szaktárgyait és a fiatalságot, tanítványait szerette. 
Szaktárgyainak szeretete tanítványaira is átsugárzott. Az ő gyakorlatában még az ábrázoló 
geometria is megszűnt a tanulók nehéz tárgya lenni. Mindez nagymértékben fokozta, erősí-
tette a tanítványokra gyakorolt nevelő hatását. Önzetlenül, türelmes szeretettel foglalkozott 
az ifjúsággal. Tanítványai sorsát szívén viselte. Minden diákjával személyes kapcsolatban volt. 
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