
az EGYHÁZKÖZÖSSÉG  rövid története  
A múlt század végen egy református pap fia elvetıdött Kolozsvárra, s ott megismerkedvén az unitárius vallással, 

annyira hatása alá került a „szeretet egyházának”, hogy életcélul tőzte maga elé az egyház debreceni megalakítását. Célját 
elérte, kis vagyonát 1892-ben az egyházközségnek hagyta örökül - alapítványként - azzal a meghagyással, hogy a Hatvan 
utcai telken templom és iskola épüljön az unitárius hitigazságok ápolására.  

A templom megépült és 1928. június 7-én Józan Miklós püspök felavató beszéde után birtokba vették azt, fıképpen az 

elsı világháború után Erdélybıl Debrecenbe áttelepedett unitárius családok. Gyakorlatilag ma is ezen híveink leszármazottai, s 

az azóta kitelepedettek , alkotják a gyülekezet gerincét.  
Iskola nem épülhetett, mert az államosítások során 1944 után az alapítványi föld szövetkezeti tulajdonba került. A 

Hatvan utcai templom és parókia a háború során súlyosan károsodott, egy része romba is dılt. Csak az utóbbi évtizedekben 
sikerült a régi szépségét visszaadni az épületeknek és u9varnak.  

Ugyancsak az utóbbi idıben gyarapodott az alapító egyháztagok sora azokkal a gyülekezethez csatlakozott, nyitott 
szívő szabadelvőekkel, akik az unitárius vallásban és egyházban fedezték fel azt az életformát és gondolkodási módot, amelyet 
eddig nem ismertek, s most örömmel találtak rá abban az unitárius egyházban, ahol mint mondják, nem érzik a dogmák 
kényszerítı erejét, lelkük és értelmük szabadon szárnyal és vizsgálódik. Különösen szívesen veszik a templomlátogatók, hogy 
minden istentisztelet után a gyülekezet együtt marad egy-két órára és egy felajánlott csésze, kávé vagy üdítı mellett kötetlen, 
családias hangulatban, beszélgetésben „örülnek az örvendezıkkel és sírnak a sírókkal.” Híveink és érdeklıdı barátaink az 
istentiszteletet rendszeresen látogatják és az egyházi szolgálatokat igénybe veszik. (Jelenleg minden vasárnap van 
istentisztelet, valamint az ünnepek elsı napján úrvacsoraosztás. Szerk. megj.). 

Több mint harminc éven át Debrecenbıl láttuk el a lelkész nélkül maradt füzesgyarmati és kocsordi templomok 
egyházi szolgálatát, valamint a nyíregyházi, egri és miskolci szórványok lelki gondozását. Utóbbiakat most lelkes, fiatal, 
áttelepült lelkészek pásztorolják.  

Templomunkat több mint tizennégy éve közösen használjuk a Keresztyén Testvérek Gyülekezetével, szép példájaként 
az unitárius toleranciának és annak, hogy a két egyház komolyan veszi a zsoltáros tanítást, hogy „... jó és gyönyörőséges, 
amikor együtt lakoznak az atyafiak ...”. 33. r./ megtapasztalván az Írás ígéretét is, miszerint „... csak ide küld áldást az Ur és 
életet örökké! ...”  

A debreceni gyülekezet nem nagy lélekszámú, de az a szellem és az a lelki szolidaritás, amely összeköti a híveket, sehol 
olyan mértékben nem tud kialakulni, mint itt a kálvinista Rómában, a Hatvan u. 24. alatt  

Azt írják a történészek, hogy annak idején Méliusz büszkén hangoztatta, hogy Magyarországon örökre véget vetett az 
unitáriusok terjeszkedésének. Valóban nem terjeszkednek - de ma is szép és boldog közösségi életet élnek. 

Bajor János lelkész 

 

Az unitárius egyházközség megalakulása Szabó József személyéhez vezethetı vissza. Debreceni Szabó József (1826-
1892), „aki megismerve a szabad Erdélyt és annak földjén a nép szívébıl sarjadzó, egyszerő unitárius vallást, maga is tagjává 
lesz és végrendeletében bölcs elırelátással biztosítja a leendı debreceni unitárius egyházközség anyagi alapját, akkor amikor 
Debrecenben rajta kívül alig 2-3 unitárius élt.”  (olvassuk a Ferencz-Szentiványi: „Az unitárius élet munkatársai” 1940. c. 
könyvben.) 

Szabó József végrendelete 1887. november 16-án kelt, mely világosan kimondja, hogy a Hatvan utca 24. szám alatt levı 
telekre csakis unitárius imaházat /templomot/ szabad építeni, a telken levı épületeket csakis egyházi és iskolai célokra lehet 
felhasználni.  

Szabó József elırelátása meghozta a maga gyümölcsét.  1921 ıszén, az elsı világháború utáni székely menekültekbıl és 
áttérıkbıl megalakult a debreceni unitárius egyházközség, különösen Józan Miklós püspöki vikárius (püspöki helynök) 
látogatásának a hatására. Az anyagiakat az adományozott házas telek és 20 holdas alapítványi birtokadomány fedezte.  

A gazdag hagyaték jövedelmébıl és a szegény unitáriusok filléreibıl 1928-ban megépült az imahát is, melynek falán 
márványtábla örökíti meg a nemes adományozó emlékét. 

Ma a gyülekezet összetétele egyedülálló a magyar unitárius palettán, 1/3-a választott vallásához tért, míg a nagyobb 
rész az Erdélybıl származó „született” unitárius. A gyülekezet meghatározó része értelmiségi, s ez meghatározza irányultságát. 
Földrajzi adottsága révén igyekszik betölteni a HÍD szerepét: az erdélyiek és a Csonka-magyarországra kerültek között, a 
különbözı társadalmi rétegek között, betérık és régi-unitárius családba születettek között. A híd, maga a szeretet megélése. 



De így is, egyfajta sziget Debrecenben, sajátos hangulatával, közösségi életének színességével, de azért is, mert sajnos a 
szomszédos, többségben lévı keresztény felekezetek nem tekintenek rá kistestvérként. 

 
Az Unitárius Egyház Erdélyben keletkezett a XVI. század második felében, egyetlen magyar földön született 

reformációs felekezet. Az Unitárius Egyház szellemi atyja Dávid Ferenc. Mint az akkori fejedelem, János Zsigmond udvari 
papja, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Európában elıször, akkor, amikor máshol vallásháborúk dúlnak, Erdély földjén a 
1568-ban a Tordai Országgyőlésen kihirdették a vallási tolerancia törvényét. 

Erdélyben azóta, megannyi retorzió ellenére is, meghatározó protestáns egyház, a magyarság szellemének ápolója. 
Kolozsvár tekinthetı szellemi központnak, ott mőködik a Protestáns Teológiai Intézet ( református és evangélikus képzéssel 
közösen) önálló fakultásaként az unitárius lelkész-képzı kar. Fıként Székelyföldön maradt erıs szervezetként: a Homoród, 
Nyikó, Nyárád és Aranyos mente nagyrészt ma is unitárius, Háromszéken, Udvarhely-széken gyakran egymás mellett é la 
református és unitárius gyülekezet, néhány helyen közös templomot építettek, hisz szertartásrendünk egyház-szervezetünk 
szinte azonos. 

A mai Magyarország területére az 1868 óta, a különbözı áttelepülési hullámok hozták az unitáriusokat. A fıvárosban és 
a nagyobb településeken alakultak ki gócpontok, szórványközpontok, ahol a XIX. század végére megalakultak az 
egyházközségek. 

Debrecenben is ebben az idıben bizonyos Szabó József  és Zsófia örökhagyók ingatlan-adományából indult a közösség 
szervezıdése. Az elsı világháborút követıen több székely-unitárius család itt talált otthonra, akik 1921-re felépítették ezen a 
telken (Hatvan u. 24.) az imaházat. 

E dátumtól számítjuk a Debreceni Unitárius Egyházközség megalakulását. 

Ma, mint Észak-Kelet Magyarország unitáriusainak központja mőködik ez a gyülekezet, mely itt Debrecenben közel 
száz lelket számlál, a szórvány-körzetében szintén ennyit. 

A hónap elsı és harmadik vasárnapján tartunk istentiszteletet, igény és szükség szerint elvégezzük a kért szertartásokat 
(keresztelés, konfirmálás, esketés, temetés), hetente tartunk hittan-oktatást, felnıtt biblia-órát és van egy egyetemi oktatókból 
és egyetemistákból álló „Tudós-klubunk”, mely a vallás és a természettudomány találkozási pontjairól folytat párbeszédet. 
Mint a romániai határhoz közel esı város unitáriusai, gyakran segítünk az Erdélybıl átérkezıkön, manapság inkább orvosi 
ellátást igénylık és itt tanuló, doktorandus diákok keresnek fel.  Manapság nehéz dolga van az egyháznak, amely ugyan 
szociálisan érzékeny, de - fıként anyagi- lehetıségei korlátozottak. Mi is magunkhoz arányosan vagyunk csak képesek erre, 
Hatvan utcai ingatlanállományunkból három, sajnos nem komfortos lakást, erre szociálisan rászorulók laknak (egy idıs 
asszony, egy fiát egyedül nevelı anya, és egy értelmi-fogyatékos család). 

Elsıdleges célunk az Erdélybıl áttelepültek lelki-gondozása és közösségbe vonása.  

Legnagyobb gondunk a város központjában lévı ingatlanunk karbantartása. 

1999 óta évente megszervezünk legalább egy rendezvényt vagy konferenciát, mely ökumenikusan nyitott, melyen 
rendszerint képet adunk arról, hogy mivel is járulhat hozzá az unitarizmus szellemisége a magyar kultúrához. 
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