
Dr. Sztllnkóczy Zoltán 

JÓZAN MIKLÓS BUDAPES 1'1 PÜSPÖKI 
HELYNÖK ts A HAZAI EGYHÁZ 

ÚJJÁSZERVEZÉSE TRIANON tITÁN 

Minden megcmIékezésnek kettós célt kell szolgálnia voltnkep
pen. Az egyik, hogy tisztelegjünk azoknak az emléke elött. nkik mun· 
kAjillaJ és életpeld:ijukkal maradandót alkottal: nz utókor sznnuinl.. 
A másik. hogy tanulságokat. kövelkeztctésekct vonjunk le a snjöt fel
adataink. megoldásAhoz. vagyis, bogy jctenünkön keresztül álcmeljük 
a mult tapasztalatait. eredményeit II jövő számára is. Mi most. II 20. 
szalad második felének unitariusai arra kellene lohiit vállalkoznunk. 
Logy szazadunk első felenek. egyik kiemelkedő egyhi\zi vezctójére. Je). 
zan MikJósra emlékezzünk kiérdemelt tisztelettel és Slc rctcUcl. és 
nézzük meg, hogy kínáJ-e II mi 21. századunk elejére várható helyze
tünkben has1.nosithal6 úunutatást. 

A Kolozsvár és Torda között fekvő Tordaturoll 1869. decem
ber 603n született Józan Miklósban a Magyarországi Unitárius Egyház 
megszervezójét és első vezetőjét tisztelheti . aki egyházi jogállását te
kintve ugyan püspöki helynök, vikanus volt, egyházi és társadalmi 
tényleges szerepében azonban befelé is, kifelé is az egyház püspöke· 
ként dolgozott és vezetett. Az Unitárius Gimnázium, majd aZ Unin'!· 
tius Teológia 189 L évi elvégzése után három évig Oxfordban tanul 
tovább 1892-95. között. Onnan visszatérve - három évi torockói lel· 
készi mUködését leszámítva - egészen 1941-ig az ország mai területé
hez kötödött. Kolozsvár püspöke 1899-ben választotta ki ó t arra a fel
adalrd, hogy az orsl.á.g fővárosának Derzsi Kíiroly llIunkássngával na
gyon sikeresen fejlesztett - unitárius egyházközségét tovább vezesse . 
Ebben a beosztásában nem csak a fóvárosban. de az Erdélyen kivüli 
egész nyugati országrészben kellett szerveznie az egyházat. hogy Igy 
elOkeszitse a Duna-Tisza·menti Egyházkör 1902-ben meg is valósult 
megalakuJasát. Ennek az új egyházkömck első cspcresc fiatalon. 33 
évesen már ó lett, és Trianon utan OkapolI biznJmal ahhoz is, hogy 
az UJ határokon beHU az egész ország unitárius egyház. nnk vezetOje 
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le.,.,. n I ('l" 1/,1 ~7A __ • Kt, . ... ,/Aften áf lI .. nyUlJtt.tl ea u .... t " ' m 
e.t, /r.n ~/ _rritl)'1 CIVJIII u~ 1 " .. II, C/.ervC/.et1 taln lOU". L" ""1 ... 
/fmJkM h,II,/ 'tI,11 PJHpr.kU "ábuu,w.k t:.l.t ji llt1Úl 1(j 4~ be
kl\oyclk'c/eu h,'1IMM. lf.1I1>fU: he A mi mai elYhál.Wlk IUIbp!liLlJiMl 
. lelpAJvM~f1;;k' lil. II né" tvm.eOe li lt&fmttmabb. annl ennek 
.. /..ervel.f' ltktnl tc vC!1.cl6Jell'tnt lU C6ftfJU eL. tI C1.cn behil lS kuJonmcn 
ítnlllik má.odU:: rele If Trlan(m uLáni ktt tvuad Milli!'r, ilWl1'lapo. 
/.hlllá han K"JtM.4v,ámu A,(J{á~ illetve SumtIJI-.umbe címen kíadoU két 
könyvére é. Kelemen M, kltKnal(, MiJ)'irmJ7.ágm czoiplt unitarias 
l e l k:éjj/~krm m~7,e~ l l ílQll kézIraúra ~maI1Wom. 

AI. Erdé lyt" klvall on/ligrécl bcn az unitárius vallác csak bá
rom tvlldr/.addal kélÓbh kapta meg azt a . zabadságot. amelyet a 
lO'rdal nr'l ggy(ilé.· éppen unitáríu4 ke-/Atményezésre • világruz61ó 
példaként már J56fi..ban mepdotL A ldegyedst követő évben, Ifi6S. 
kan terJeH7.lctték ki az egél7. orlZág terOletére az Erdélyben már addíg 
hl lö rvénybeli bizto.ftott egyenlótéget al. uniláriUJOk n ámára IS. Az 
( 8)'há7,41'.ervezé. e lső, mc:galapo7.6 lépése a fóvárosi unitárius egywr 
kÖZ~f; megJIZerve7.é. e vol t, amely I 88 1·ben lkr7.si Károly beiktatásá
va l u:JjeliOJt. A következő na{.'Y lépés a budapesti s7.tkhclyO (mitárius 
egyház/cör, e"peresség megala/c'ulása volt A harmadik nagy leptA 
1'rh'illon vá llOUói ld, amikor a magyal' unitárius egyház két onzág terii
lete köztHt • bár hittlví egysége válto7.atlanul tovább élt - ugyancJak: 
kiél . zerve.te tté kelleu áta la kuljon . Ezt a kettős céh. ncvezetesen a 
mngyar Ll nilflri usság egységének megtartását é~ a Trianon utáni ma· 
h'Ya rorsztigi un iláriusság önál16ságát püspöki helynökség, vikáriusság 
tJ1.el'vezésével o ldott.1k meg. Az elsó nagy lépést Derzsi Károly veuu.. 
!Iével kezdtük el. de ennek utolsó szakasza is már J6zan MikJósra há
rult , il má.' e1ik és harmadik nagy lépést pedig teljeskörúen az ó veze
tésével lelte meg egyházunk. Ebben a három időszakban, tehát a 
főváros i egyházközség, II Duna- Tisza·menti egyház/cör és a magyar
országi pll s(1l)ki helynökség megs1.ervezése és irányitása három eltérő 
fcladalkl'l rt és ezekhez igazodó vezetési. szervezési k:épességel(et kj

V{lIll nleg. 
A feladat újszerOségének felmérése és megoldása, a megfelel6 

~zemély klválaszttisíl elsősorban a kolozsvári püspökség bölcsességét 
és nagy vonalúságát tükrözi. Nyilvánvalónak ítélték. hOlY bár az 
unitarb,mus központju csak Kolozsvar lehet. de azt is, hOlY tönéoel
mi egyházkéll\ nem mondhat le az ország társadahni-polJtjhi-
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ltaItar*liS központjában való méltó és eredményes képviseletéTól. A 
budaputi Ictlldetésn: egy fiatal. akkor 32 éves. a kolozsvári teológiát 
kövelöm. bárom ével Angliaban teológiaI és klasszikus filozófiát to
vábbranuló, a Martineau-j gondolkodashoz vonzódó. és anti még fon
tosabb. jó szervezóképességet is sejtető lelkészt választottak ki, Derzsi 
Károlyt. Egy évszázad tá.vlatá.b61 is halcisa.k lehetünk rnunnsságáért. 
amelynek legmaradandóbb emJéke a Koháry-utcai székhazunk és 
főtempJomunk. Teológiai lntézeriinkben már megérett annak a gon
dolata, hogy az ó teológiai munkásságáTól is méltóan meg kellene em· 
lékeznie a magyarorszá.gi és budapesti unitarizmusnak, amit talán a 
legjobban az általa magyarra forditott Szentábrahámifele hitlan. a 
Summa újrakiadasával szolgalhatnank. 

A betegsége miatt tizenöt évi budapesti szolgaJat után Tordara 
visszavonult Derzsi helyébe ide helyezett de harom év után 
Torockoozentgyörgyre visszatért Gál Miklóst valasztotta fel Józan 
M.i.t.lós, akjnél jobb választása az egyház püspökségének aligha lehe
tett volna. Közel két évtizede t kitevő esperessége során Pozsonytól 
Kassüg, Szabadkáig, Zomborig kereste és ápolta a kapcsolatot az 
Erdélyból kiszakadt, de unitarizmushoz ragaszkodó hivekkel. Az igazi 
nagy feladat, azonban akkor szakadt rá, amikor Trianon utan a 
csonkaország unitárius egyházát kellett megszerveznie. Úgy vélem, 
hogy közel két emberöltö távlatából visszatekintve, a legnagyobb ki· 
hivast jelentő feladat, a két nagy történelmi protestáns egyházzal lé
nyegében egykorú, de itt, ebben az országrészben eladdig nem egyen
rangú, bár szintén történelmi, de jóval kevesebb hívót számláló egy
házi szervezet nem jogi. hanem közéleti tényleges elismertetése voll. 
Közvetlenség és szerénység jellemezte ugyan egyéniségét, de amikor 
egyháza ügyéről volt szó, akkor egyáltalán nem vonult a háttérbe, 
nem maradt passziv. Olykor az ó írásaiban is megjelent, hogy a nagy 
történelmi egyházak jelzik az unitarizmussal szembeni fenntartásai
kat, O mégis elérte, bogy ugyanolyan közjogi méltóság illesse meg, 
mint a református és az evangélilrus egyházak vezetóit, és az Ó szemé
lyében az unitárius egyhciz is felsőházi képviselethez jusson. Nagyon 
bölcs és hasznos kezdeményezése voll. hogy a fóvárosban lakó unitá
rius értelmiségieket, vezető tisztsigeket betőltóket vonja be az egyház 
választott vezelÖ testiileteibe. Józan MikJ6s nem csak a társadalom
ban segít.ette hozzá egyházát a számarányokat messze meghaladó 
szerepvil1a14sboz és megbecsüléshez, de az egyházak közötti kapcs~ 



latokba n IS lIatáro7..otlan hanpúlyozta az WU'1ariaiiW if .. H ..,.... 
,et IL egyelemes kereszténységel. calOfK'o"n Op'c:1t ana. Ilol) eu 
tanu lmAnyaíban. el6adá " iban. költemenyeibcn il kifejezze. je~U1e 
ezzel, hOlY nem csak taktikaI, egyházpolitika; eszközt IM az 
öku menében . hanem ószmle egyOUérzésl CS egyúttha1adá" SUn' ,d 
látott vendege és szónoka volt a rcfOiJllátus es az evanFlikus ephi-
7Álk ün nepségeinek.. Tanulmányai alapján Íl8Y tOnik. bOI)' a men ..... 
eí6 vCLérférfiai közül hozzá Zwingli áUt a legközelebb. bár azt map 
IS hangsúlyozta, hogy Luther történeti szerepe vitathatatla.nul az eb6 
helyen áll Nem tévesztette ugyanakkor all sem szem elOI, bogy tisz
telegjen a nagy katolilcus .. refonnatus" Rotterdami Erasmus emléke es 
érdemei elótt is. miként őszinte elismeressel méltatta a nagy magyar 
püspök. Pro hászka Ottokár érdemeit is. Nem mulasztotta el bogy 
OSZ'07.ZCk a testvéregyházközsegek örömében vagy gyászában. bOlY 
kifejezze egyháza együttérzését akkor is. amikor a magyar katoliciz
mus elhunyt bercegprimását búcsúztatja. és akkor is, amikor beiktat ja 
lisztébe az ország legmagasabb egyházj méltóságoil A történelmi egy
házak összetartozását és a kereszténység egyelemességCt a71.81 is ki 
akarta domboríta ni hogy teljes papi viseletben. palásttal és mveggel 
maga is reszt veU a Szent Istvánt ünneplő egyházi kÖOllenetben, mi
ként ftZ is ftZ ó választása volt. hogy püspöki beiktatá .. Szent Istrin 
napjára essék, és az ó el$ó püspöü prédikációja a nagy és szent király 
méltatása legyen . A reformáció évenként ünnepelt emléknapjain 
mindig alá lnjzta az unjtari7..musnak a reformicióból is eredő életfijit. 
c rthct6. hogy különös szeretettel apolta az angol és az amerikai 
unitaru:mussal való ruttcstvé ri kapcsolatokat, mCgpcdig nem cnk 
úgy. bogy részt vett kongresszusailc.on és konferenciáikon. hanem szí
vesen váUalkozott a k.eresztény ihítat angol nyelvU prózai költemé
nyeinek magyarra való átköltésére. Sole.. főképpen vaUá$Os tárgyU köl
teményt irt ó maga is. amelyek közül azok mutatkoznak a legmara
dandóbb értékűelc.nek. amelyeket ő ~költemények prózában- eim alatt 
vett fel gyüjteményebe. Ezek a lírai hangú rövid prózai versek is. ver
ses költeményei is arra inditanak. hogy benne a liriJrus alkatú egybhj 
vezetöt is lássuk. aki a gyakorlat terén is jó szervezónek. és irányitó-
nak bi7..onyult. 

A modem magyar unilarl7..n1USnalc an a nyolc évtizedei báttan 
min6sílbeln6k törtentle .. klass1.ikus" szakaszának. fennállá,. viriako
ránnk, amely korszak kezdetét a Magvető megjelenésében és Kriza 
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Jan08 püspöksegeben jelölhet jük meg. Ennek a korszaknak a vegét a 
világtörtenelem jelölte ld a mástJdi.k viIághábolÚt lezáró új politikai 
helyzettel. avaIJásos vilá.gnézet. és különösen a történelmi egyházak 
elsorvasztásának kísérleteivel, amit egyébként Józan Miklós már nem 
kellett végigéljen, és az ő 1946. évi halála le is zárta egyházi történe
tünknek ezt a kiemelkedő, klasszikus szakaszát. Az Erdélyen kivÜli, a 
mai magyarországi egyházban ez az időszak két évtizeddel rövidebb, 
minthogy ennyivel később indult, de a végét ugyanezek az események 
határolták le. A korlátozás és az üldöztetés a 20. szazadnak csaknem 
egész második fe lét kitöltötte, és csak az utolsó évtized tette valóban 
újra szabaddá mindkét unitárius egyház lehetőségeit. A megelőző 
negy évtized valóban mély hullámvölgybc vitte a többi történelmi 
egyház mellett az unitarizmust is, es közös feladattá vált a felemelke
dés lehetőségeinek keresése és megoldása. Összevetve századunk első 
és második felének gyökeresen ellentétes helyzetet, szinte önkéntele
nül is felvetődik a gondolat, hogy talán a második világháborut 
megelőzö egyházi szervezet lehetne az egyik emelője a kibontakozás
nak. Minthogy ez a megoldás újra meg újra visszatérően hangot is 
kap, komolyan mérlegre kell arutani, és alaposan átgondolni, hogy va· 
lóban a szervezeti kű.lönállásnak van-e érdemi szerepe a kialakult 
mély helyzetben, es valóban jelenthetne-e határozott és kölcsönös 
előnyöket az újraegyesítés valamilyen formája. Azután pedig azt keJ. 
lene mérlegelni, hogy egyáltalán időszerű lehetne-e egy ilyen felvetés, 
illetve, hogy milyen következmények szánnazhatnának ebból a ma· 
gyarországi unitarizmus számára. 

Az erdélyi és a magyarországi unitarizmus kettéosztasa az új 
országbatárok megvonásának volt kényszefÜ következménye. A szer· 
vezeti újrnegyesitéshez ezeknek a határoknak a megsZÜ1ltetésére vagy 
jelképessé válására volna szükség. Erre belátható idón belül aligha 
nyílik lehetőség, és bizonyára feltétlenül várni kell legalább addig, 
anúg mindkét orSZág egy belsó határok nélküli országközösségnek, al, 
Európai Uniónak, az Egyesült Európának egyenrangú tagjává válik.. 
Ennek megvalósulása elótt azonban egy nem rövid átmeneti időre 
kell ~elkészülni, amikor a két unitárius egyház közül csak a magyaror· 
szágt lesz az Unión belül, míg az erdélyi egyháznak azon kívül kell 
még egy ideig müködnie. Ebben a helyzetben a kisebb, de az Unióba 
már beé?ült egyház erősítése lenne a két unitárius egyház közös ér· 
deke, nund teológiai tevékenysége, mind társadalmi szerepe tekinte. 
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t~ben. Ahgha lehetne Igazolm. erveUel alatimautani ul • VtrU~ 

lásl, hogy a mngyarorszagl egyház valamilyen SlCrVCzcti intcgrtlUa 
az erdc l); egyházba es ezzel eg}'Ütt a magyar egyh8.z alacsonyabb sta
tusba való helyezese (püspöki he!ynöksóg. viU.riusdl) aku az on"1 
tarsadnlnu\ban vnJó szerepel. abr az európai közösségben való bcJy
zetet MrnuKcppen is efÓsithelne, Enel szemben batározotlaD meg 
lehet fogalmam!. hogy önaUó püspökseg helyeit mtezményesitett 
püspöki helynökscg fe lh~tlenül gyengitene a magyarországi unitárius 
egyház társadalmi szerepét. Véte.k es a két egyház közös k.ira h:nne 
lemondani arról az el6nyTÓI. amit egy helyett k,ét unitárius püsp6k.ség 
létezése kintit 

A mngyur unitáriusok ideális egyházi szervezetet talan ugy Ic
berne megfoglllmazni, hogy: Egy magyar unitirius egyhiz. ket ph
pöksegge l. egy erdélyivel és ez magyarorszagival., Korunkban talan 
még inkább mint II Trianon utáni helyzetben csak nagytávlant euró
pm litekintésl1 e&)'báz- és va1láspoliliti.:a keretében bOl.halunk jó dön
teseket. 

Egyházwtk 2()()()..ben tarijn zsinati fótanacsának üléset. amikor 
minde.n bizonnyallUllunk is meg kell majd oldani II nemzedckviltást 
az egyhilzi vezetésben. A 2 t. száz.adru való áunenet nem szervezeti. 
hanem ennél sok.l1l1 inkább teológiai felkészülést teSl. clengcdhetct
lenné. amely egyrészt szanlal a tudományos baladásból és a szekula
rizáció térbóditlisó.ból eredő kétségekkel es kerdescUtl. misrészt II 
vallá.so \.. és egyházal együttnulködésének. az ökumenének. felléUen 
sziLk.ségességévcl. de mindemellett szamol a modem emberi let és 
gondolkodns mellett is felmerülő vallási igények kielégitesévelis. Bar
kil'Te esik is majd a zsinat választása az egyház új lelkem és vilagi ve
zetésében. néhány lényeges ,·onatko:rJ.sban jó pelda lehet sz8.mukra is 
Józan Miklós vezetöi munkassLlga és emberi magatartása. A'I. egyhá
zon belül vezet6li:észsege. fe lkészültsége és céltudatoss'ga mellett 
egyenessege és nyíl1saga adott ne.ki vitathatatlan tek;nteJyt, amelyet 
meg egytbkent szintén kimagnsió t épességU Idteszttrsai scm vontU. 
kétsegbe. Mindket egyházunklll a négy cvtizedcs elnyomás utan 
megfelelően fel \..ell vertelni az uj fe.ltételek fogadására. ltizbatunk 
abban. hogy II löveu"ező ZSlnllttll1 kezdődő ciklus folyaman célhoz 
ernek a'lok a vlllasl.kercs~sc" . amelyeken II korunk unitariJmusa kon
fe renciákon a ket cgyhaz. együtlmüködve fáJ1l.dOlft, 65 az CreC:I.mOIl)'C1 
az cS)'lu\z"ezctés szamáro jó tllmaszt6kolat bnAlnat m~. A -..nUI 
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paiipektfv és ko ncepciózus gondo lkodasa. a lelkéS7.i kar és az egy. 
hizkav:!gi választoH vezetők megrele lő sÚnlü és rolya matos relkészi. 
tése, az egyházon belüli nyUlsag és 6súnteség megvalósllflsa lehetnek 
az egyház viszonylagos relvirágoztatflsának tőlünk Hl ggó rehétclei. 
Ezeknek saját akaratunkkal való megvalósltásu jelenthet ulapol uh. 
hoz. hogy lsten mcgtartó segltségcl is kérh essük. 


