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FERENCZ JÓZSEF PÜSPÖK ÉS AZ ERDÉLYI 
EGYIlÁZ ÚJJÁSZERVEZÉSE TRIANON UTÁN 

Az erd élyi unitárius egyház Trianon elátti, alatti és utáni életé
nek vezéregyénisége Ferencz József püspök volt, akinek munkássaga 
kétségtelenül beleepül nemcsak az unitarizmus, hanem a magyarsag 
szcUcmtörténetébe is. Az ó ncmzetmentö munkásságának. ismerete 
néllcül aligha tudnánk megérteni és helyesen értékelni különösképpen 
az erdélyi eseményeket Trianon alatt és után. 

Ez a dolgozat az első ltisérlet arra . a kutató szakemberek előtt 
alig ismert önélet.ínis3ra alapozva (Napló) -, hogy körvonalazza azo
kat az eseményeket, amelyeket Trianon jelentett egyházunk és az er
délyi magyarság életében. 

l. Fercncz József életrajzát alapos és jól dolrumentált munká
ban Gát Kelemen rész1etesen megírta, s6t áttekintette korának, azaz 
al unitárius egyház történetének háromnegyed századát is. GAl mun
kája azonban 1936-ban jelent meg, amikor a belpolitikai viszonyok. 
nem tették lehetövé Ferencz József ez irányú munkásságának tárgyi
lagos értékelését. 

Ferencz József 1835. augusztus 9-tn született Alparéteo 
(Kolozs megye, ma Bábolna), Ferencz József és Balogb Anna negye
dik gyennekeként. 1841-ben kezdi meg iskolai tanulmányait a kolozs
vári Unitárius Kollégiumban. l 848-ban, amikor a "poézis" osztályban 
voll, megszakitotta tanulmányait a forradalom és a szabadságharc ki
törése miatt, s csak 1851 szeptemberétől folytatta. 

Tanulmányai befejezése után (1855) köztanító és segédlelkész 
a kolozsvári unitárius egybázközségnél, majd a kolozsvári Unitárius 
Kollégium rendes tanára lesz. 

1857·ben külföldi tanulmányútra indul, amelynek állomásai: 
Göttinga, Berlin, de a kor szokása szerint - Marosi Gergely 
a!(adémita társával _ meglátogatta Hollandiál, Belgiumot, Franciaor
szágot és Angliát is ( 1859. május 11.- június 22.). 
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Hazalerese UI.1n lanar . LolOl.Sn ri Umlanus Kolle.giumban _ 
~ 1861«0 a l olom"8li ~h'z).özseg d Id l c.szc.ne.k l-1i1:tsZ\I.ik 
uoq:. 1876_ aU8uszlUS 16--27. n3pJ!lin az Arloson tartott puspókya. 
J_szto zsinaton püspöknek yalasztjak. Püspöli tel-d..enysege, amely 
eg)-'bazunknak több, mint rél eVSz3Zlldllt öleli rel ( 52 ev). II mcgp~ 
b8ltatások ellenere is a szcUeml Ullaszúlctést es AZ anyagl 
megerősödés! szoigli1ta. Egyhazunk és népün.k törtcnclméne.k trianoni 
megprobiltatasa soran olyan bölcs es eló relnlÓ inlezkedeseket tudo tt 
hozni amel)l1ek a csüggedésben II reményt. :lZ ch ·eszcllseg e.nesel
ben nemcsak a megmaradást, hanem a g}'arapodlst is elósegucttek. 
Egybázepnő es unitárius teológiai munl..:\ss:igli.1 Rezi Eid tcologilu 
tanár ertékelte doUori dolgozatában. 

1928. februar 19~n halt meg. Temetesére nng)' reszvet melleu 
február 21.en keriiJI sor a kolozsvari unitarius templomból. Suja II 

Hazsongárdi temetőben van . 
2. Erdélyi viszonylatban nem etegge indokolt az egyhtiz 

ú.ijaszervezesér61 besze1n.i - nemcsak unitárius. hnnem római katol ... 
kus, református és evangélikus vonatkozásban is - Trianon utan . Ezt 
azzal indokolnam, hogy az unitárius egybtiz, és vele együt! :l többi 
magyar keresztényegyhmk, az 1918 vége fel~ bekövetkező haditi.lla· 
potok alakulásat és a nemzeti érdekeket mcllőzó magyarországi 
.dicsöséges forradalom" imbolygásat tapasztalva , nemcsak a szivós 
védekezésre, megmamdásra forditottak figyelmüket. hanem :lZ ,. eset
legesen" kialaku16 - bár senki ;illaJ nem remélt 4. dc :1 békeszcnód~s 
á11al kikényszerítbetá ujabb élethelyzetre, amely mcghalarozhntja 
egyházaink. és népünk további sorsát. Az úijaszervczés lényegében 
akkor és ott kezdődött el, közel masrél évvel Trianon elón . 

Ferencz József már 1918. november 840 aggodalmai. sőt III~' 
döbbenései mellett, már kezdeményez: .Mit újak? Hogy újak? Hi~zen. 
ha az október hó vegén és november elején tö rtént eseményeket, ame
lyek még mindig folyamatban vannak. rel akarnám jegyezni. kön}'\'et 
~~!e~e ít;tom. ~indcn~kclött megjegyzem, hogy !lZ október 27-re 
I z~u fotanacsl gyúlésunkct el kellell halasztani. mert hire jön, hogy 

az oláhok készülnek ismét betörni Erdélybe". A Háromszék kömyéki 
lelkészek és főtanacsi tagok felkészülnek. az esetleges mcncklllésrc. E~ 
~; ~ s~rongatolt h~lyzetben az egyház képviselő i , ncm az EK)'ház.1 

pVlSelo Tanács határo7.ata alapjan. hanem Fercncl JÓzser neve a llll!. 
levélben étteSltik angol, amerikai un.itárius testvéreiket. hogy "mjl}cll 
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vesz(:!Y var ránk, ha Erdélyt Romimiához csatolják ... Egy tijCkoztatót is 
utak. amelyben kifejezték. hogy .,Romániának. ehhez sem történebnU 
scm jogilag, scm kultun'tlis. sem fóldrajzi szempontból joga nincs" . Ke:~ 
ték, hittcstvérciket, ho~ a levelet juttassák el Anglia miniszterelnö~. 
éhez, és az AEÁ eJnokéhez. de legfőképpen kérik, hogy "partolják 
ügyünket" hangulat keltésével is. 

Alig telik el egy pár nap, es november 15~n egybehívják azt a 
történelmj jclcntöségú értekezletet, amelyen az erdélyi magyar egyha
zak elöljárói képviseltették magukat. és félretéve az évszázadok. óta 
elválasztó IliLclvi különbözőségeket, egyház- és nemzetmentö közös -feladatom vállal.koznak. Ugy vélem, hogy az utókor kötelessége kö-
szöneHel adózni ezen bölcs és előrelátó egyházfóknek: gróf Majláth 
Kilroly római katolikus, Nagy Károly refo rmátus, Teutsh evangélikus 
és természetesen Ferencz József unitárius püspöknek, 

Az értekezleten megbeszélték a .,mostani sú lyos helyzetet", és 
egy "özös főpásztori levélben a híveket "bizalomra ,kérték", A törté
nelmi jelentőségú értekezletnek a bizalmas, őszinte és igazan keresz
tény lelkiilctú lefolyásat Ferencz József így rögzitette Naplójában: 
.. Hogy mennyire simult a római katolilrus egyhciz a protestáns egybá
zakhoz ezekben a sorsdöntő napokban , talán nem éppen jelentékte
len bizonyiték az is, hogy Majláth engem is tegezésre szólított fe~ s 
ott többek előlt Józsi bátyámnak szóliton", 

Érdek.es elgondoLkoznllnk a görög katolikusok magatartásán. 
Damján görög katolikus esperes értesitette Majláth püspököt, hogy az 
értekezleten hozott határozatokat ők is magukévá teszik, A november 
17-én tartott újabb értekezleten <"zon ban már tartózkodtak az aláírás
t61, mert abban "mi hivatkoztunk hazank integritására is." Damjanék: 
egyetértettek ezzel is, de azt mondtak, bogy ók "publicisztikai nyilat
kozatot nem tehetnek. Ez majd a békekongresszus dolga lesz". Vilá
gos, hogy magatartásukb61 hiányzott ' az őszinteség, Ferenez Józs~f 
meg is jegyzi: _íme, mégis csak kiütötte a szeg magát a zsákból, MJt 
nekik a baza integritása," 

1918 december végén az Egyházi Képviselő Tanács (a továb
biakban EKT) elhatárol.la (dr. Költő Gábor javaslatára) egy általáno~ 
egyházi munkaprogram kidolgozasát, amely vaUáserkölcsi. szervezett 
és gazdasagi kérdésekre terjedt ki, A program elókészflesére egy 6S 
tagból áDó ideiglenes nagybizottságot választottak a pü~k elnökJel~ 
alatt. Sajnos, a bizottság a távolság, a bizonytalan helyzel es az an)'BII 
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nchczscgel. nliall nchez.kcscn doI8o~OIl. de a progrnm mcgs/uk tett. 
es a munka még Trianon elött elinduJhatoll. 

Az ev kanicsanyának közcIgésében (decembe r 24-tll) czt Jegy7.J 
rel II Naplójában : . ... a románok megslltUotlák KolQ7.svárt is. Kar.1csony 
szombatján angyalok járáS'l helyen kucsmús román katonák. Bizony 
szomOIll kar.icsony. Ide jutOlIlIlIK hát a dmdal.mas rorrudalolllmal. H,· 
szen maholnap az egész Magyar Népköztársaság az ellenség kezében 
lesz. Északon a csehek és tólOk, délen (I szerbek és szlovákol , Erdély
ben a romanok osztozkodnak az czeréves Magyarországon. Mert CZ II 

megszállas csak al első lépés az clfogla1ás~ . Ha csak a jó Islen valami 
csodát nem tesz. Mi lesz velünk s cgyMzunkkaJ. ha Erdélyt hivnlalosan 
Romániához csatolják? pedig aligha tudunk euől megmenekülni. Ki 
véd meg minket a béketárgyalásokon is. Hiszen Oli is ellenségeink ütnek 
össze s állapitjAk meg az országhatárokat. Kérdés, hogy nekünk még 
szót is engcdnek-e oU? Hiszen a mi magyar konm'myunkkal az Antant 
még szóba sem áll. Eddig legalább is hivataJosan nern ismerte Ic. De 
nem folytatom tovább. Könnyeimmel Irtam c soroKat is, s val6szinííleg, 
azok már lIem apadnak el, amig én még élek". 

Az események tehát egyre fclgyorsuluak, és eléggé kedvezótlen 
kilátásokal tükröznek. A helyzet reális felmérése alapján 19 19. május 
27-én szomon. ér.t:ésckkcl nyilatkozik: MEzt is meg kellett émünk, a ro
mán király KoJozsvárra látogatott. és a fogadásm és a város fóteren 
történő tisztelgésrc meghivta a prefektuson keresztül az cgyhá7 ... 1k püs
pökeit is." Ferencz József javaslatára a ma!.'yar egyházak püspökei 
egyelóre távol maradtak, és egy közös nyilatkozatot adtak ld indoklás
képpen. Jól lálja, hogy a körvonalazódó békekonfercllci:1 .. l1em a békét 
fogja megteremtcni, banem egy ujabb hábonínak a magvát veti cl". 

1919. június 18-án ismét értesítést kü ld a Orit és Kü lfö ld i Uni
tárius Társulat fólitkárának., kérvén "ügyünk" támogatásat. Aggodal. 
maskodik, bogy "mi lesz iskoláinkkal államsegély nélkül , ha Románia 
azt nem adja meg, ugysl-intén lelkészcinkkel. akik államsegély nélkül 
nem élhetne.k meg. Szóval kétszcresen fáj a szivem, hogy az a szép 
~;~~dás, amit ~~spöks~8em alatt. az egyház tett , 1110st ptlspökségem 
. k ~Vhében baJtörre Ju totl s alighanem végleges össl.comlás. Illcg· 
semmlsulés fenyeget" . Az egyház azonban Fcrencz JÓ7~'1cf vCl.etésévcl 
nem vár tétlenül . A nehél.Ség elé siet, hogy azt eJhárltsa. A Három
'bcZélO kör 1919. augusztus 4-én javasoija 3/ egyeteme.; cgybázl adó.dls 

vezetését amely a ' U ' I ' 
, l. a amseg .. y ese Ues es telJes, vagy rés,.befll llIei!-
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vonása okozfa nehézségeket háritana el. Ferencz Józser a javaslat ki
vitelezésel vállalta fel. Bar az egyetemes egyházi adózás bevezetése 
nehC7ségekbe ütközött. a megvalósitas lehetőségét sohasem adta fel. 
Egyik körlevelében felelősségteljes magatartasra hívja fel a ftgyelmet: 
~Gondoskodni kell a papságról. hogy tisztességesen megéljen~, mert 
.,ma az apostolok sem jarhatnak mezitláb, s oszlop apostol sem kivan 
senki scm lenni". 1921. ·május 21-től a roman állam ugyan utalt se
gclyt a lelkészek faetésének k.iegészitesére. de az egyházi isk.olák 
(elemi és középiskola) tanitói és tanárai számára nem. Ez egy állandó 
küzdelmet jelentett. Az egyetemes egyházi adózás bevezetése mentet
te meg iskoláink élelét. 

1919 végén (október 28) ismét levélben kéri a Brit és Külfóldi 
Ullitanus Társulat fótitkárától a segítséget. Levele figyelmet vitltoit ki. 
és dr. DruOlmond londoni lelkész Kolozsvárra látogat, aki megígérte, 
hogy értesiteni fogja a békekonferencia alelnökét tapasztalatairól. 
.. Reményünk lehet - ifja Ferencz József, hogy az 6 itteni látogatása 
nem marad jó következmények nélkül". 

Az unitárius egyház Ferencz József vezetésevel Boros György 
föjegyzót jelöli ki abba a bizottságba, amelynek az volt a célja, hogy 
tagjai keressék fel a külfóldi protestáns egyházakat, hogy azok is le

gyenek lépéseket a minél kedvezóbb békefeUételek elérésére. Az erdé
lyi bizottság 18 tagú volt: I J refonnátus. 2 unitárius. 2 evangélikus és 
l baptista leUccsz. Boros György ifja: .. Fó célunk az volt., hogy egy 
memorandumban felvilágositsuk ft protestánsokat azon veszedelem 
felól, amely Erdélyt és a protestánsokat fenyegetik". 

1919·ben újraindilják al Unitárius Kőzlönyt, amely az egyMz
nak egyetlen hivatalos lapja lesz 1921-ig. Ez idé alatt püspöki körleve
lek és az E. K.. Tanács határozatainak közlésere váUalkozik. 

Minden védekezés ellenére Trianon bekövetkezik! Hatása egy
IUlZunk életében még súlyosabb lett volna. ha nem gondolt volna a 
piispök előrelátásával már a korábbi újjászervezésre. Az elsó lényeges 
intéz.kedés az Unitárius Irodalmi Társaság (UlT) megszervezése volt, 
amely lehetőséget teremtett a szellemi-lelki kibontakozásra. 

Az Unitárius Irodalmi" Társaság megalakitasának szükségesse
gét már 1918. június 18-án javasolja Bárla József korondi lelkész. 
Tényleges megalakulás:íra 1920. augusztus 29-JO. napjain tartott 
F6tanaesi gyűlést megelőző napon kcn11 sor. Ekkor fogadták. el a I8r
sasog AlapszabálytervczctCt. Erdcmcs ismertetnunk a vezelőség tqja. 
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il: elnök: Fcrencz József püspök, igazgató: Ferenczy Géza 
fógondnok, alelnökék: Kálló Gábor. Boros Gy~rgy és Vári ~bert, 
fótilk"ár; Borbély István, pénztárnok: Galffy ZSIgmond. valammt 3 
tiszteletbeli es 30 válaszLmanyi tag. 

A Társaság "lendületes munkásságát" a vidéki felolvasásokkal 
kezdte meg. Ezek voltak az ún. vándorgyúlések, amelyek a bizonyta. 
lankodó, reményvesztett lelkekben a belytáUás, a megmaradás eszme
iL ébresztgettet. Az egyház vezetősége felismerte. hogy a roegtartás 
érdekében ki kell menni a hivek közé, személyes kapcsolatok kialaki
tása a fontos. Helyesen jegyzi meg Gál Kelemen: "ez nemcsak 
egyházépitö misszió volt. hanem fajmentó és fenntartó munka is", 
Négy év alatt 20 vándorgyü1ést tartottak. A vándorgy6lések átfogták 
Erdély minden vidékén található unitárius egyházközséget. Az anyagi 
nehézségek miatt 1924-t61 sajnos megritkulnak a k..iszállások, de a 
magvetés már megtörtént. Kétségtelenül helyes a megau.apítás. ..Az 
Unitárius Irodalmi Társaságban tömörült eró az, amely képes olyan 
á]laJános jelentóségú értékeket tennelni., amelyekkel egyedül tebetfmk. 
bizonyságot arról, bogy úgy is mint vallás, úgy is mmt faj, az á.ltalá
nos világkultúra szempontjából értékesek vagyunk". 

A Társaság újraindítja 1922-tól a Keresztény Magl/etót, amely· 
nek irodalmi rovatát Erdélyi Irodalmi Szemle címen 1923-ban (no
vember 29.) önálló mellékletté .fej,lesztik. A melléklet felekezeti kU
lönbség nélkül az erdélyi szépirodalmi és tudományos életet igyeke
zett szolgálni. 1925-ben a Társaság megindította az Unitárius Könyv
tár kiadványsorozatot, amelyből már abban az évben négy füzet jele
nik. meg. 

Ferencz József már 1922-ben megbeszéléseket folytat az állam 
képviselőivel bogy bogyan tudná a megváltozott körülmények között 
gyakorolni püspöki jogát a Magyarorszagon élő unitárius egyházköz
ségek. felett (4 anya- és több leányegybázköZSég), A lrultuszmi.niszter 
egy memo~ndum benyújtását javasolja a kormányhoz, amelyet ó 
maga meg ~ tett. Az eredmény azonban váratott magára. 

Az osz főpásztor 1924-ben BUkarestbe utazik Uúnius 2-6.) és 
na~kon keresztül egyházunk. iskoláink és népunk helyzetéról tárgyal 
a királlyal és kü\- b" - " . . on azo mlillszterek.k:el. Az eredmény azonban kevés, 
~eKlegy~1. hogy .. különösen a közoktatásügyi mini5zternél, mondhat
~~~~~e sem jutottam", Bukaresti útja közben ifja: " ... folytonosan 

o m arra, hogy én most Budapest helyett BukarestbclI vagyok, 
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mégpedig, ".'Imi .,uj .~azan~ fóv~rOSab?n. ~~zel a gondolattal sebogy 
scm ludok kibekülm . AmItől feltette Iskolatnkat. az bekö"etkezeu: al. 
Angelescu-féle _baccala~reatusi~ iskol~törv~ny 1925-ben megjelent, 
amely a román nyelv SltgOru alkalmatasat es szamonkereset szorgal
mazta_ Ebben az esztendőben a kolozsvari kollégium 30 érettsegizó 
diákjából 29 megbukott, de igy volt el más magyar iskolaknal is, 85-
90%-os bukás. Keserűen fakadt ki: ..Angeleseu a magyarfal6 közokta
tásügyi miniszter. akit inkább Diabolusnak kellene nevezni" , 

Egyházunk akkori fógondnoka, Petrichevich Horvath Kalmán 
szintén aggodalmaskodik isk:01<i.ink jövóéért .. az :illami" intéz.kedéselc. 
nemcsak iskoláin.kban kivinja korlátozni a szabad igazgatásunkal, 
hanem a magyar anyanyelvünket a háttérbe szoritva, a zsenge fiatal
ság fogékony lelkébe ilyen gondolatokat akar beoltani: .. ne ragaszkod
Jatok annyira anyanyelvetekhez, aUlonómiáto},:boz, itten anélkiil is jól 
megéltck. ha hallgattok a mi szavunk.ra .... de Petön, Kossuth és Szé
chenyi népe nem tehet saját nevének meggyaJlizója. Dc szükseges a 
védekezés és egyházunk mindent meglett és megtesz, hogy ez be ne 
következzék" . 

Az egyház lelki, morális. anyagi talpraá1lásában óriási tamoga
tásl jelentetl az a segítség, amelyet az angol és amerikai unitáriusok. 
nyújtottak. 1922·ben egy több tagb61 álló amerikai és angol küldöttség 
látogatta meg egyházunkat. A tárgyalások központi témája egyházi és 
iskolai kérdések voltak. Ekkor született meg a testvéregyházközsegi 
kapcsolat kiépítésének lehetósege, amely. ha sokszor akadozva is, de 
a második vihighaboniig működött. 1989 utan ismét intenziv munka 
folyik ezen a téren. A kiildöttség nemcsak az egyház vezetőivel hir
gyalt, hanem mintegy 50 egyházközséget is meglátogatott . 

Nehéz lenne konk1úziótlevonni a dolgozatban tárgyalt Trianon 
elötti, alatti és utáni kérdésekről. De tény az, hogy Ferencl József jó
lan megfontolásával, előrelátó bölcsességével, tekintélyével, súlyával, 
erkölcsi tartásával és mély vallásos hitével nemcsak az egyház meg
mentésén. hanem olyan stratégiák kidolgozásan is fáradozott, ame
lyek ma is elismerést érdemelnek. 

Sok kezdeményezés khillla az idők póbájat, és tanulságuI szol
gáinak napjainkban is egyhazunk és egyetemes magyar kullllránL 
számara. 
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