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Az unitárius egyház küzdelmekben. de dicső
ségbeu is gazdag m8j~nem né~ys~ázados t?rténe
tében az isteni Gondvlselés mlndIg adott aldoza
tos lelkű egyháztagokat. akik fáradságos munká
jukkal szerzett földi javaikat az egyház oltárára 
helvezték. Ez az unitárius erény nemcsak az ősi 

• Székelyföldön. de a magyar rónán is kitermelt.& 
az áldozatos lelkek áldásos, egyházépítö és fenn
tartó gyÜmölcsét. 

Emlékezünk Nyirség szülöttj éről. a magyar ró
nán született református papfiúról. néhai Szabó 
József debreceni polgárr61, aki megismerve a sza
bad Erdélyt és annak szent földjén a nép szívé
ből sarjaclzó, egyszerű és boldogító unitárius val
lást: az unitárius egyház meggyőződéses tagjává 
lesz és végrendeletével bölcs előrelátással bizto
sítja a leendő debreceni unitárius egyházközség 
nnyngi alapját már akkor. amikor Debrecenben, 
a kálvinista Rómában, rajta kívül alig két-három 
unitárius él. 

De lássuk csak részletesebben is, ki ,olt Szabó 
Józsefi 

1826. évben a szabolcsmegyei Ibrány község
ben született. Atyja református pap volt. édes
anyja pedig Székely Klára, az egykori híres, deb
:eceni .református föónekyezéruek a leánya. Elemi 
Iskoláit Ibrányban, a négy gimnáziumi osztálya 
debreceni ref. kolléginm ban végezte, amely utáD 
ker~skedöi pályúra lépett. Előbb Debrecenben. 
m.~tJd Szahnúron, Kassim és Nagyváradon s vé
guI Kolozsvárt és Budapesten volt alkalmazás
ban. Az 50-es években visszakerül Debrecellbe .. 
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nhul iizll'tf't nyil {'!ol kitartó ~zol'g'alm:hfl l. munká· 
iin'HI idő,'el ~zép vHg~'ont szoroz. 

Koloz~wári Ó~ budapcHti tllrtózkodá~a alatt 
1lll'~d"'llIl'1'v(, flZ lluitÚl'ius yallás hileh'cit., azoknak 
fi~ztasúg'a és boldogító ,'olta. ob' IIll'ly benyomú~t 
~ynkoro}jak lelkóre. ho~y é\'t~k lllulnl . I'órl'i ko
!'itU/lk <.Jelell Iclkiinditásb61 n ref. egyhúzlól Illeg, 
,' úh'l1. Kolozs\'tll't az unitá rius \'Hllá~ra tért. 
amelynek é let e "égéig híve ma r adt. g nz egyhúz 
ügyei irimt mindig meleg érdeklődést tanúsított. 
.1ellelll1.ésere idézzük 1892. ó\'i jnlluúl' hó 12-én be
következett h a lil ln utúni temetés i szertnr tú son 
Pét erfi Dénes. vo lt kolozsvúl'i lelkész által mon
dott beszéd kö,'ctkező részét: .:rú,'ol voltál tőlünk 
és közel lwjoltál! .A szellem előtt nincs tilvolság-. 
11incs korlút. nines határ. LclkC'd hoz~ilUk vonzott, 
hozzánk cSlltlakoztál. Emberek megszólása talán. 
lla nem is illetett. dc ti~id közül. akik között éltél, 
akárhúny tehetc-tt fel kérdés t e lépésed felett. 
Hozzúnk cs~ltlakoztál és lilthatatlnn kötclékekkC'1 
összefíÍy.ve. mind\'égig híven mi velünk maradtál. 
Ami minket lelkesített. az lelkesített téged is. Ami 
I't'ánk nézve felemelő. az emel te föl II te lelked C't 
is. Ami minket megfogya és mC'gragad\'ll tu rt. ami 
életiinknek világossága, hitünk és reményünk 
kÖZ1)Outja. utainkuak vezél'lő, vi lágító fénye: az 
eg~~ i~az örök Isteunek magasztos hite ... lZ tnrlott 
fogya és megragadyu. az töltötte be a te lelkedet 
is. Es ez a hit l'ngadja meg úldozó szíVNI. midőn 
minden \'ugyonod az egy Isten tiszteletére S7.cn- \ 
telt hajlékt:a ajánlod. meh' utún llyugodhlll szó-
lilsl. :1ztim Uradhoz: .. )01ost bocsásd ('1 II le szol
gádat békességgel!" 
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Tgen. II debrcceni Hat\'an·utcai házastelket és 
az Ollodi ·dülŐbcn lévő 21 hold legprímább minő. 
ség [í röldjót. tauyásbirtokát már 1887. évi novem. 
ber hó lG-án kelt írásbeli végrendeletével a leen
dő debreceni unitárius eg!házközségre hagyja, 
azzIII n kikötéssel. hogyaJövedelemből annakide· 
jén a "árosi telek utcai részére imaház (templom) 
építendő. Milyen bölcs előrelátás. Jött a világhá
ború és a nagy megcsonkítás. Székely menekültek
ből és áttérőkből ]921 évben megalakul a debre
('eri unitárius leányegyház. És Szabó József jó
voltából a lélekben és hitben gazdag, de földi 
javakban szegény unitárius székely menekültek· 
nek van mire megvetni lábaikat. s a gazdag ha· 
gynték jövedelméből és szegény unitáriusok fil· 
lére ibő! 1928 évben megépül az imaház az Egy 
Tgaz Isten tiszteletére, amelynek falán m árvány
táblára vésett arauy betűk örökítik meg a nemes 
hagyományozó cmlékét. És megépülnek az Ouódi· 
tanyán az új luk6ház és gazdasági épületek is, 
hogy a birtok jövedelme rendeltetésszerü hiva
tását teljeslthesse. A felszentelés ünnepségéu il 

zsú folt imaházban bizonyára ott lebegett felet
tünk az örökhagyó szelleme s örvendezett az ör
vell dC'ző k kel. 

Hiányos volua i smertetésü nk, ha nem mutnt
nánk alTa is rá. hogy Szabó József említett vég
rendeletében különböző felekezetek iskoláiua k. 
városi és kulturális intézményeknek bóséges ado
mÍl nyoka t juttatott. Ezzel is bizonyságot tett Hf

ról. hogy ő lelkében is Kl'isztus bílséges követője. 
mrogértő. türelmes. igazán unitárius lelkületű em· 
b('r ,·olt. 

66 



A dl-III'('( ' ('O; UU;iÚI';U H I'Kyhllzl<ü'/.Hl'l-t' II I 11'11 ,j II 
111IJ!yjll h{d {tH kl-gYI-leltel őn'. ; ll l. örü ldlll l-t'yó til II 1(
kl-t. :1111 i IId: 1«'zzn ll'oJ,fhuló lJizonyíL('l<út nyujLotla 
II Z1./ t1 iH, Jt oJ.(y II IlItKY jóllovő éH h ozz:'dlt l' l<'1.Ú;nltk 
II IJ uLVIt Il - tll('lI; rt'''' ; ÍlII*\lü lwJI po rlmlOí',ú hUlli 
vl liL J!':J9 (·v i IIl ÍLju K 7~é ll kéKych'ltH iilllll ' pH(-1-t' kt· 
J' t t{'h(l:n 1t7. IIj Vú "O tÜ közttll1ctühú IWlyozh-"u M, 

J ~ p:'ll' HOI' bllll, t'KYH'f,l\ I'{j gYö ll l-W wlouvuk lw l ki 
VÚIIL ul< tllrl!(-k('t!('l Hzoll-t'állli fl é luti ::iza!'ú .JÚzi'w f, • 
J{üszülljük HZ áldozlItot éH il "óldnutlúHl, ulttdyt-t 
lI uldi lll< lI yu.ilolUtl, J'éldmtdúHud h-KY(J II vi l:'tJ.(í ió 
I'Izüvél ltl\ki,illk, H Lttl1ul,juk tlII 'K abból, hog-y 11 ('Hll· 
!( ' kvű Itit. 111., ttlll('ly h eJ(Yt'kd IIIOZKHt. l<ü llll y tdw L 
It'!ü l'ül, ltHllplOlltokul él,ft H (-g-Y(l uguli IHlo IIOI'WI.Íl 
g'(l IlHk lill.)' t' t'üldUni Itt CgvU 1ÚHft{Ui!'t lluk .H,illil. 

Kelelllell Béla 
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