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A NyEMRLSz TISZTELETBELI TAGJAI  

időrendi sorrendben 

 
 

1. VARGA SÁNDOR londoni ref. lelkipásztor                  1992. óta  örökös tiszteletbeli elnök 

 Az Angliai Magyar Református Egyház lelkipásztora 1951-1989 

között. 1957.- 1991. Szolgálatunk lelkészi elnöke. A II. Világégést 

követő káoszban a “belső kőrhöz” tartozó munkatársaival Nagy 

Sándor, Tüski István és  Tóth Miklós lelkipásztorokkal együtt 

kezdeményezte és önfeláldozásos szervezéssel működtette 1949-től  

a nyugateurópai magyar reformátusok történelmi hőskorát. A 

londoni gyülekezet néhai főgondnoka Csűrös László (1914-1992) is 

munkatársa lett - akinek emlékét 2010. óta a londoni gyülekezet 

emléktáblával őrzi, valamint Fáy Gedeon (1915-2006), a 

Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat néhai 

világi elnöke is. A Times-ben megjelent leveleivel és a BBC 

hullámhosszán sugárzott előadásaival szélesebb körben is szolgálta 

a magyarság ügyét. Hamvvedre Stuttgartban került özvegye  
 

 családi sírboltjába örök nyugalomra. *1924. márc. 15. -- †2010. dec. 25. 

2. BÜTÖSI JÁNOS ref. lelkipásztor és hittudományi tanár, 1995. óta örökös tiszteletbeli tag 

 „a világ magyar szórványreformátussága lelkigondozására 

fordított munkássága elismeréséül”.   
 

Az 1938-ban alapított és 1991-ben újra életre hívott MRVSz 

Magyar Református VilágSzövetség első elnökeként 

szolgált1996-ig. Debrecenben 1990 óta a Hittudományi kar 

missziói tanszékvezetője. Életének 91. évében hunyt el az 

Amerikai Egyesült Államokban a Krisztus Egyesült Egyházához 

tartozó Kálvin Egyház-kerület nyugalmazott püspökeként.  

  *1919. dec. 18. -- †2010. júli. 12. 

3. TÜSKI ISTVÁN LAJOS  ref. lelkipásztor.                 1999. óta  örökös tiszteletbeli társelnök, 

 Hollandiában 1948. óta állt a vártán és buzgólkodott az Úrnak 

dolgában, alapító tagja a Nyugateurópai Magyar Református Lelki-

gondozó Szolgálatnak. Sokrétű világi elismerés mellett maradandó 

emlékként a nevéhez fűződik a Nyugat-Európában máig is 

használatos 1956-ban, a forradalom előestéjén megjelentetett 

Énekeskönyv a Szórványban Élő Magyar Református Egyház 

számára. Két sínen futott az élete: Hollandiában és Közép-

Európában. Ez a kettő egy volt számára, mert azt vallotta: Isten 

országának nincs földi határa. Megszerezve a holland egyházak 

támogatását országosan kialakúlhatott a magyar református szórvány 

istentiszteletek tartása a Hollandiai Magyar Protestáns Lelkigondozói 

Szolgálat keretén belül. Tanácskozások, nyári gyerektáborok szerve-

zése az érdeme. Kezdeményezésére megalakult a Mikes Kelemen  
 

 Kör. Ő lett a hollandiai Magyar Federáció első elnöke. *1924. jún 2. – †2010. Júl. 27. 
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4. SEGESVÁRY VIKTOR ref. lelk., közíró, tudománydoktor; 2013. óta örökös tiszteletbeli tag 

 elésmerésül megingathatatlan református hite és magyar azonosság-

tudata végett. A Budapesti Református Theológiai Akadémián 1954-

ben lelkészi oklevelet szerzett, segédlelkészként beosztott könyvtáros a 

Ráday könyvtárban. A forradalom alatt 1956. október-novemberében   

a Keresztyén Ifjúsági Szövetség ügyvezető társelnöke, mint ilyen, az 

Egyetemi Forradalmi Bizottság kooptálja. Nyugatra menekül és 1957-

ben a francia-svájci református magyarok lelkésze. Genfben 1968-ban 

a politikai tudományok doktorává válik, majd 1973-ban a református 

theológia doktora is. 1971-től 1994-ig az ENSz tisztségviselője és 

számos afrikai- és ázsiai ország főtanácsosa. Kiterjed irodalmi 

tevékenységét a Hollandiai Mikes Kelemen Kör kiadta. Szakelő-

adásaival és tudásával 1995. óta támogatja a Nyugateurópában élő   

 magyar reformátusok szervezetét. *1929. február 20. -- 

   

5. v. BERECZKI ANDRÁS ref. lelkész, a vitézi rend székkapitánya, 2013. óta örökös t.b. tag 

 elismerésül a globális magyar reformátusságban való együttgondol-

kodás népszerűsítésében írásaiban és előadásaiban. Ady Endre kései 

földijeként az 1.100 esztendős Szilágyság - közelebbről Kémer falu 

szülöttje - a hajdani Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék vidékéről. 

Kolozsvárott 1976-ban szerzett lelkészi oklevelet. Először  2 évtizedig 

az Érmelléken szolgál, majd 1993-tól 6 évig a Nagyvárad-Csillagváros 

gyülekezet lelkipásztora, most pedig 13. éve a  Paptamási gyülekezet 

pásztora. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanára és 

lelkigondozója 6 évig. A romániai1989-es forradalom után bontakozott  

ki irodalmi tehetsége a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

újságjában, a Harangszó ill. a Kalendárium szerkesztőjeként. Ilyen 

minőségében 2009. óta vesz részt évenkénti tanácskozásainkon. 

 

 
 

*1951 június 26. - 

   

   

   

 

 


