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JÓZAN MIKLÓ:-' 

JÓZAN MIKLÓS 
( 1869-1946) 

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ 
EGYESíTŐ PÜSPÖKE 

EGY AZ I STE N 

JÓZAN MI KI.ÓS AZ EHD I~ LYl TOHDATÚHON 
SZÜLETE"" 1H69. DECEMBEH 6-ÁN. 

A KO LOZSVÁ HI I JNITÁHIUS GIMNÁZIUM UTÁN 
ELVllG EZTE AZ UNITÁI<lUS TEO LÓG IAI AKADÉM IÁT. 

1892-95 KÖZÖTr OXFOHDBAN TA ULT, 
MAJD IIÁHOi\ 1 I~VIG LELK I~SZ VOLT TonOCKÓN. 

KO LOZSV1\H UNITÁRI US PÜSPÖK E AZZAL 
A FELA DA'ITAL KÜLDTE BUDAPESTRE, HOGY 
SZEH VEZZE I~S EH6síTSE i\ IEG AZ EnnÉL YEN 

KíVÜLI UNITÁHIUS GYÜLEKEZETEKET. 
1902-IIEN ELSŐ ESPERESE 

A DUNA-TISZA i\ IENT I EGY!-I f\ ZKÖRNEK . 
•• • • 

A TRAG IKUS TIHANON I nONTES u rAN 
- -AZ EL.'iZAKADT MAGYA HO HSZAG I UNITARIlIS 

PÜSPÖKI IIELYNÖKSÉG VEZET ~ E . 
TE~ I PLOI\ IOT ÉPíT, TANíT, 

•• •• • • • 
KOZOSSEG EKET ALAPIT ES SZEIW EZ. . .., 

SOKOLDAL U i\ IUNKASSAGAVAL, 
KÖZI~ I .ET I SÚLY/\ VA L NÖVELTE AZ l INIT/\HIUS EGYHÁZ TÖHTI~NE I.Ml 

TEKIi\'TÉL y tr. 
1\ 111 r r ,\ N 19-10. SZEPTEi\ IBE HI~BEN ERDÉLY 

EGY H I~SZE VISSZA KEHÜl T i\ IAGYA I{O I~SZÁG HOZ, 
A KET llNlTi\HlllS EGYIIÁZH I~SZ EGYESÜLT, 

I~S 19·iI -BEN KOLozsvÁnON 
JÓZAN l\ II KLOST PÜ~PÖKK 1~ VÁI.ASZTO"IT,\K. 

19·,6. JANUÁR 7-EN I IALT l\ IEG 
K 1.0ZSVÁI{ON. 



Józan Miklós 

Rázmány Csaba: 
E nagyszerű a lkalo mmal , 

amikor arró l emlékezünk, aki 
előttünk járt és pé ldát adott tu
dásáva l, emberi méh6ságával , 
tisztességével és becsületéve l, 
felteszem a kérdést, szükséges
e, hogya hit összekapcsolódjon 
a nemzeti ö ntudattal? A válasz 
természetesen: igen. A sze llemi 
összetartozás, a határokon tú l 
élő testvére inkkel való állandó 
kapcsolat fenntartása ' biztosítja 
számunkra a nemzeti egységet, 
a történelmi jövőbe vetett hitet, 
melyet ha összekapcsol unk a 
nemzeti é rzéssel is, hisszük, hogy megtaltó erő lesz népünk szá
mára az elkövetkezendő évezredben is. Egyszóval: szere tem a ha
zám, és Istenre bízom sorsát. Ugyanakkor é n is minde nt megteszek 
annak érdekébe n, hogy az fejlődjön , szépüljö n és virágozzon. Ren
geteg á ldozatot kell hozni é rte, mint azt tették drága őseink kétezer 
éven keresztül. Nagyjaink pé ldájá n bu zdulhatunk , és tőlük tanul
hatunk - ezért ke ll nekik szobrot á llítani, hogy lássa az utókor, mit 
kell tenni, hogy hozzájuk hasonló kká válhassunk. 

Szabó Árpád: 
Józan Miklós hetvenkét éves volt, amiko r a Marosvásárhelyen 

tartott zs inati főtanács 1941-ben egyházunk püspökévé vá lasztotta. 
Az ember alkotó tevékenysége ebben a korban má r hanyatló ban 
van , ő azonban é le te végéig tevékeny volt, és érdek lődése sok 
mindenre kite rjedt. Bölcs józansága és gazdag é lettapaszta la ta sok 
nehézségen segítene át egyházunkat. Életének középpo ntjában a 
család állott. Számá ra családdá szűkült a világ, és világgá tágult a 
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cs~d ::fd . Ebben a csa hídban mindenkiért küzdött, mindenkit szerc
teH; egyházát, és él magy~lrságot is családnak tekintelte, s mint jó 
p:'Íszlo r 6 rködö tt szüntelenül relette 1946: január ll -én bekövetke
zett haláláig. Józan Mik lós életét egyetlen fogalom uralta, amely 
meghat.frozta mind szo lgálatát, mind hit- és életrelrogását - ez a vi 

Idgossdg volt. Ez vezette el 6 t Istenhez, hogy a bel61e kisugárzó 
ö rök fényben megtalálja helyét a világban, és eZl a világosságot el
vigye embertársaihoz. A világosság által len a tapogatózó hitből di
adalmas vallás, az i smeretből tudomány, a képzeletb6l művészet , s 
a legmagasabb isteni tu lajdonságból, a szeretetből: szolgálat. 

Csallóközi Zoltán: 
Az unitá rius vallás él v ilágon e lőször - amire méltán büszkék le

hetünk - a to rdai országyű lésen 1568-ba n val lásszabads;:ig és to
lera ncia jegyében szü leten , s 
ezl tö rténelme során a többi 
felekezethez való v iszonyában 
alapelvnek tek intette. Tisztelte, 
és ma is t iszteli minden egyén 
és minden va llási közösség 
vallásos meggy6ződését , ~I mi 

miatt senkivel szemben sem vi
tát, még kevésbé ellenségeske
dést nem éreztet. A z egyház 
másik fontos je ll emzője - talán 
ez is magya r alap(tású vo lt ában 
gyökerezik - , hogy az egyház 
és a magyar nép érdekeit min
d ig közösnek tekintette, nem 
tudta, de nem is akarta egy
mástól elvá lasztani . Az unitá ri-
us egyhLiz szerves része magya r tö rténelmünk nek , mely minden 
b izonnya l szegényebb lenne O rbán Ba l ~lzs Székel).föld i ka~allz(l. 
Kriza János meséi, Bartók Béla zenéi, Mikó Imre könyvel \~.agy 
Köv,iri László és Jaklb Elek '48-as tö rténel m i munk::í i né!.h:ul :
hogy csa k néhány példát említsek. A híres elődök méltó kovclo-
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je volt J6zan Miklós, kire az a nagy fe ladat szakadt, hogy <l tria 
noni dönfés után a csonka o rszág unitárius cgyházát szervezze. A 
szerény és közvetlen f6pap nagy határozottságot tanús ított , ha 
egyháza é rde kér61 volt sz6. 

Gyulay Endre, 
Úgy gondolom, a szobor és az 

élet önmagáért beszé l. Kevés e m
ber az, akinek szobro t á llítanak, 
és kevés e mber aZ, akine k aZ é le
tét szoborrá faragva je lenítik meg, 
mint tündök lő pé ldaké p, a későb
bi utókor előll . Az első, ami az 6 
éltéb61 megkapo tt , az a hosszú, 
fáradság né lkül i, fá radhatatlan 
munka aZ ő híveiért , a rábízotta
ké rt ; összekö tése Buda pestne k 
Kolozsvárral és Kolozsvárnak Bu
dapestte l. A másik az, amikor 
megisme rtem a verseit, az írása it. 
Van ak ine k az lsten ad lehetősé

get arra, hogy rímbe szecIve, költői módon fejezze ki le lkéne k tit
kait , bensőségél. Ezeke n a verseken, kö lte mé nyeken ke resztül le
het belelátni az e mbe r életé be, bele látni gonclo lkozásmódjába. A 
harmadik pedig az é letáldozó halál , amelyik nem akármilycn úton 
indult e l. Ha ne m is o lyan 'voh, hogy o tl he lybe n ke llett meghal
nia , mégis az övéié rt , megaláztatva, kiszolgáltatva odaadja az éle
tét. Bensejébe n összeroppan, külsejébe n pedig lassa n fö láldozó
d ik. Úgy gondolom, hogy mind a munkája, mind aZ a belü l ről fa
kadó megnyilatkozás a teremtő lsten és a világ szépsége felé, a 
családi 011 hon és mindaz a magyarságtudat , ami benne va n, kell 
hogy megmaradjon, meglegyen, kibontakozzon bennünk is. 

Szabó Tamás: 
Kedves Testvé reim! A tcstvéregyház, a refo rmátus egyház ké pvi

seletében hajtok fejet Józan Miklós uni( j rius pí.h pök el6 tt , aki cgy-
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h~lz3nak hű ta nító ja és h itva lló ja voll. Számos va llási, teológia i, tá r. 
sacb lmi kérdésben , különősen a nemzeti egység megteremtése t: r
dekében fejtette k i Illóly meggyőződését , szik laszilárd álláspontját. 
,.Az ember örök m issziója az, hogy a lelki hdz kebelii,nkben 6rzöII 
modellje legyen minden egyes házi lIízhely, a mely meJ/ett békésen 
megférnek egymá, mel/ell Istennek cselédei." 

Józan Mária: 
Kedves vendégek, a csa lád ne

vében szere lll t:ill megköszönni 
mindenkinek a munkáját és ado
mányá t, ami le he lóvé lcne , hogy 
nagyalxim me llszobrát ma fe lavat
hassuk. Külön kÖ.':izönöm Balázsi 
Ubzló püspökhelyenesnek , aki 
kezdeményezte a szobo r felá llítá
s~i t , és Szabó-Imrefia Bé la szob
rá szlll űvésznek , a ki megalkotta . 
Sajnos nagyon rövid ideig lehet
tünk együtt nagya p~imma l , ö téves 
korom ra tudok visszaemlékezni , 
amiko r uto ljára láttam, akko r ke
resztelte az öcsémet. A röv id együttlét ellenére nagyon szerettem 
6t, és 6 is szerelen engem . Amiko r már tudtam írni -olvasni , nyom
tatort nagyberűkke l ín , hogy én iS el rudjaITI olvasni ~I leveleit. Ek
kor már én is sa ját kezűleg íl1 leveleket külchem neki. Ez a levele
zés 1945 vége felé sa jnos bcfejez6dött , és 6t sem láthattam többet, 
mert a következő év januárjában a "két kaszás" elvitle. A szüleim
t61 ha llo ttam annakidején, hogy így emlegette a 77 ével. De én úgy 
érzem, hogy továbbra is itt van közönClIlk . 

Balázsi I ász16: 
Ünneplő testvéreim, szeretett aryámfi :'l i! Meg:ICIt:1 ~I kegyes sors 

nekem , hogy e panteon több szobol'av:ltásán ill lehessek szeret~tI 
kis egyházamat képviselve. f:s o lyan jól esdi szólni :I nagy m:l I11. ~
püspökök életér61, ak ik szerte széles e h:lz:íban nem tellek ku-
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lönbségel hirY-:III:ts és hitvall:'is közön , de utat mut:ttl:tk , és mint a , 
l:silbgok. t1gy ragyognak örökkön örökké életünk egén. Hogyan 
ketiilt Józ:m ~Iikl s püspökünk ebbe :t panteonb:t? Éppen úgy, 
:Ihogy Apor püspök esetében nem volt szab:ld ruclni abban :az idő
ben, hogy - cinikus:1I1 mondom - relsz:lb~l dÍl6 orosz goly6 oltotta 
ki életét. ugy::u1t1gy !.I mi .lÓZ~1Il püspökünk is ~I Z új "rendnek '· lett 
1l1:111írja. Azok ::1 Ho loch:lustból visszatért fiatalok verték félholtra 
ko lozs,·:'i ri sé[:ij:l :lIkalm:tval, akiknek 6, az ~Igg pilspök m:1r nem 
tudott. nem adhatott menle,·e1et. Nem lehetett beszélni róluk, men 
ezek a fi:u:!lok :lZ új pusztító eszmének, :l kommunizmusnak let· 
tek z:iszl vh·ói. fgy került icle JÓL1 n ~tiklós, :1 mi kis egyházunk 
igazi m:'i rtírj:l.kénl. 

Le7sák Sándor: 
Bent :1 Kölcsey h:1zban Bal:'izs i L3szló dr:1mai h:lIlgon szólt 3rr6l, 

hogy történelmi örökségünket és jelen\'alós:lgunkat - egyh:.iz..1t -
:IZ unit:1rius egyh:.iz:tt 111il)'en megpr6b:.iII:II:'iSok. sérelmek érik még 
ma is. Úgy esen ez nekem. mintha :1 becsületembe g1Z0113k \'olna. 
Mert f:1.j. együu f:'ij minden ütés. minden sand:t mondat :tmely kö-
zös kincsünket. tö rténelmünket, m:lgyars.'igunkar, hitünket prób~í1· 
ja kikezdeni, és prób:1:1 ellene - OSrob3S:'igból. vagy történelmi g:tz· 
ember.;égb6l - véteni . Itt , Józan r-..tikl s pl"lspök szobr.:1 mellell 
mondOIll. hogy sem én. sem :t ,'elem együn·gandolkod6k a jö\"() " 
ben sem fogj:.ik eltúmi, hogy :1 történelmi egyh:'iZ::lk b:1nnelyikét is 
pr6b:'ilj:tk megalázni. megg)'"aHznL r-..tert közös kincsünk az unit:l· 
rius egyh:lz is. amelyik o ly péld:.ilalOS személyiségekel :Idott ne .. 
künk. mint :1 s~zneg)'\ en esztend6" el ezel6tt püspökké , -:'ibszIott . 
• 1 \(,dró.::sák székely népköltési gyújtemén)1 meg:l lkoló KriZ::1 Jt .. 
nos. ' ':Igy az erdélyi polihiszto r Br.:I.5S:.li S:ímuel. " :Igy Mikó Imre. 
,'agy :1 Conin .. l:1:nc .11 kirüntetett Kelemen Lajos történész ... 8 
folytalh:Hn:1:m ~I sort mind:lzon nen~s és ke" ésbé ne"es unir:'irius 
~des~lI1y:lkk:11. édes.lp:tkkal és c&'l.l:1dokk:IL akik Erdélyben - :1 1113" 

g) .Irok földjén - hitet. emt és biztons::tgot jelentettek. jelenh:>nek es 
fogn~lk jelenteni :\ jö, '6ben is. 

* * * 
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