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AZ EGYHAZ HELYZETE MA 

Tisztelt Közbnscg, Hölgyeim és Umm! 
Az elbang,tOU elóadásolból képet alkothaUunk mqunknal. 

nemcsak. néhány kl\;.tló egyhazi személyiség életéről. munUssiaarot, 
Ilhogy MiL6 Lmre roclllmazott .. , azolról .. aki" clótUlnk jUtak", dc 
egyúttal k,cres.t. lmcu zctét laptul unitánus ogyházunk 1cptóbbi. há
borulkat. megpróbáltatásokkal terhes évszazada tőrtcnclmének is. 

Jelenünk teljesebb. jobb mcgértésébcI a régmúlt immár csen· 
desült id tcngerében még melyebbre kell tcÜIl.tenilnk.. 

Máris megülapIlJuk. bOK.l' mostani cm1éknapmhl akir JUbilo
uuu ilnnepnel is oeveLhctnénl ugyanis most van 430 cutendcjc u
nak. hogy Egyházunkat Dávid Ferenc Erdélyben (Kok>zsvúon) me.
alapttotla. 

Az élet fintora. bogy napjainl..ban mégis egyfolytiban keD bt
lon,ygaUtunk .. történelmi egybiz" voltun.kat. 

ebéz elhinni. bogy ennet I;láttcrében csupán a szégyenletes 
tudatlanság M z6dna meg, de most nem steremél az aLot tutatasába 
bonyo lódni ... 

Tcny, hogy az elöz kormánytati ciklus minjszterdnöte -
Istenben megboldoguJl néhai Antall József. ab egyben törtenés,z ls volt 
• kérdésilllkrc II k.Ovelkez6 ~öveget adta k.Öz:rc: .. Nyilvánvaló tehál. 
hogy II M!t&YW'OrslAgi Unitárius Egyhi\z • történelmi kereutéQ,) egyhá
zak CSOpo~3ba tartozik. Felhlvom III illetékes kotmányzati s.z:crvc.k.d 
mindezek flgyelembevéte.lére. egyidcjl11e& fdk.éJCUI az OnriaJfÖ'és 
megfdel6 bizousagát. hogy a Magyarországi Unitárius f.cybb • parla

ment dokwllentwuaiba is II történelmi lc-tts:ttény qybázat soribaa tc
rűijön it hagyomanyaiboz méltó hcl,yen.M 

A magam részéről nehezen tudok annyi cinjzml&St felletelemi. 
amellyel egy torténelmi valóságot CsaA. azért kellene mc:U6mi. mert 
valamelyik el z6 komwt)'Zali cillus azt tényként mar clfopdlla.. 

49 



Eddig azt hittem, elmúlt az az idő, amikor a történelmet vclt, 
pillanatnyi pártos crdekek szerint irtAk és magyarázták (esetleg: torzi

lottát). 
~ppen ezért értetlenül AlJok. valahányszor akár a hivatalos ál

lasfoglalás, ak.ár a média egyik-másik (kiolvashatatJan) egysége luda
tosan felejti ki egyházunkat a történelmi egyházak sorából! 

Ez a vallás a világon elóször -a tordai országgyúlésen 1568-ban 
meghirdetett VALLÁSSZABADSÁG ÉS TOLERANCIA jegycben 
született, és ezt történelme során, a többi felekezetekhez való viszo
nyában, alapelvének is tekintette. Tisztelte és ma is tiszteli minden 
egyén és minden egyházi közösség vallásos meggyőződését, ami miaU 
soha senldvel szemben sem vitat, még kevésbé ellenségeskedést nem 
kezdett. Ennek ellenere - sajnos többször - érték súlyos támadások .. . 

Egyházunk másik fontos jeUemz6je - talán ez is magyar alapítá
SD voltában gyökerezik - hogy az egyház és a magyar nép érdekeit 
mindig közösnek tekintette, azt soha scm tudta. dc nem is akarta 
egymástól elválasztani 

Ennek legékesebb bizonysága éppen az az állhatatos. kitartó küz
delem, amelyet a magyarság nemzeti fenrunaradásáért az utóbbi évszá
zadban - különösen az utódálIamok, illetve Erdély területén -vivott. 

Ezzel már vissza is érkezve jeleniinkhöz, megállapíthatjuk, hogy cgy 
viszonylagos csendes időszak után. amikor egyházunk szép bel'iÓ 
fejlődésnek indulhatott. SVlkadt ránk két világháboni nemzctpusztitó vérzi
vataQ és az azt követő teriilcrrablások: keserves igazságtalansága. 

Bt1nelnk igen nagyok lehettek, Dlert a történelem ezzel sem 
elégedett meg. Országunk. csonkitását, 213-ad részének elvéteiét (el
rablását) követte a csaknem fél évszázados lélek- és tudatrombolás 
idószaka, amelynek hatásait csak nehezen és késóre fogjuk kiheverni. 

Bizony, megbúnbódtük már a múltat s jövendót, és talán kér
hetjük a Gondviselést Kányádi Sándor szavaival arra, hogy .. El6re 
vagy. de mégis nézz Uram a hátad mögé is, ott is lakoznak s örüJné
nek a mosolyodnak. .... 

félig alélt állapotában magához téró népünk a lelki romok: el
t~aritása mellett már építgeti az új öntudatraébredés alapjait. hogy 
hltéből, biz.almából újra kialakuljon az a Jel.ki közösség, amely a szá
zadok során eddig is megtart6ja volt. 



Ilyen es hasonló súlyos gondok meUett eltörpülnl li.lSzanak 
gazdasagi problémaink, nevezetesen. hogy fóldi letünk. anyagi alapjait 
a mUlt politikai rendszere egyszeruen kihúzta a lábunk alól. 

A rendszerváltozas után úgy túnt, hogy ez a kerdés tennészet~ 
sen és úgyszólván magától oldódik meg. Ezt ígerték az egymás utan 
megjelenó törvények is. 

Most mégis szomoruan mondhatjuk et, hogy az összes keresz
tény egyházak közül aránylag mi kaptunk vissza elvett javainkból a 
legkevesebbet még 20%-ot sem!!! 

Nincs hazánkban még egy olyan egyház, amelynek fövárosi 
temploma. püspöki lakása, lelkész lakásai, gyülekezeti terme stb. a 
mai napig aUami tulajdonban maradt volna!! 

Hivatalos ígeretekben nincs hiány! 
Egyes pártképviselók messzemenő jó indulatukról is biztosítot

tak, de valahogy túl .. messze ment" tőlünk ez a jóindulat. 
Az egyházi ingatlanokra vonatkozó előző tőrvény ideje alatt, 

amely f. év január l-ig volt hatályban - mindössze egy egyszeru póUis-. 
tába kellett volna foglalni a nekünk visszajáró es eddig vissza nem 
adott javakat. Ezt irásban előkészítve, alaposan indokolva, háromszor 
is kérvényeztük, de. sajnos, az utóbbi év alatt a Konnányfőnek erre 
egy aláírásnyi ideje nem jutott. Kérésünkre az angol-amerikai egyhá
zak, amelyek a Hőgyes Endre utcai ingatlant saját pénzen vásárolták, 
segítségünkre siettek és a követség útján diplomáciai úton támogat
tak. A kedvező elintézést nem más. mint a mi magyar kü1ügyminisztC}
rünk vét6zta meg! 

A hivatalos sajnálkoz6k egyike arra hivatkozott, hogy segitene. 
de előbb a törvényt kellene módositani Azonnal részletesen indokolt 
módosítás-elókészító kérést küldtünk a Parlament valamennyi frakció
jának. Ezt egyedül dr. Csapody Mik1ós képviselö értette meg és karol
ta fel, és párt ja támogatásaval azonnal az Országgyú1és elé terjesztette 
törvénymódosítási javaslataI. Az eddigi sajnálkozók - parlamenti túle
rejiik. segítségével . ezt is megakadilyozták. Hát ez a mi egyházunk 
helyzete ma ... 

A fentiekhez azonban annyit hozzá kell tennünk, hogy 
elödeinknek sokszor ennél nagyobb nehézsegekkel keHett megküzde
niük, de azokat - ha kellett - eIetü.k Kockáztatása mn is vá.llalták. Pél-
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d~uk kötelez: mi scm adhat juk fel! Küzdelmünket addig folytaljuk., 
amig az eredményre nem vezet! Ez a dolgunk., ezért vagyunk! 

Az utánunk jövőknek olyan egyházat kell átadnunk, amelynek 
Ilazánk többi keresztenyegyháza között megmaradjon a helye, es a 
jövőben is betölthesse magyarságfe~nt~rtó, ~itre ,. kitart~sra. ~den 
embertársunk iránti szcretetre nevelo hIvatásat az Idők vegtelenJclg. 

Tisztelt Közönség! Mielőtt elbúcsúznánk. eltOl a helytől, amely 
olyan szeretettel és megértéssel fogadott, kérem engedjék meg, hogy 
egyházunk nevében szívböl jövő köszönetet mondjak. a Lakitelek. 
Népfóiskola AJapítványnak és személy szerint annak vezetője. Lezsák 
Sándor kurat6riumi elnök úrnak, azért a nagylelkü felajánlásért, 
amely lehetövé tette, hogy úgy. mint a többi magyarorsl.ági történelmi 
keresztény egyház, mi is megtarlhassuk itt, ezen a helyen, mai 

ünnepló talá1kozásunkat. 
Mindnr.t.ian tudjuk, ezt az Alapitványt a magyarság. a nemzet 

iránti szeretet, önzetlen segíteni akarás bozta létre és tartja fenn ak
kor is, ha - amint Ady Endre mondaná: " ... ha gátat túr fel ezer va
kond ..... 

Az Óceánt - kitü zött eclját - úgyis el kell ém ie, es adja a 
Teremtő, hogy ilgy legyen! 

Hazánkban jelenleg kevés ilyen intézmény van, amely ennyire 
értékes szolgálatot tenne az ifjúság nevelése. továbbképzése, és ezáltal 
a magyar jövő kialakítása érdekében. mint ez a közmegbecsülésnek 
örvendő Alapítvány. 

lu fiataljainkkal együtt mi is megtanulhatjuk. hogy sorsunk, 
jövőnk alak..ítasában ne mástól várjuk az adomanyt - az úgysem jön, 
de ba jönne sem volna köszönet benne -, inkább magunk. tegyünk meg 
mindent nemzetünk: megmaradása. felvirágoztatása érdekében. 

Köszönöm dr. Szabó Árpád püspök urnak és a vele együtt ér
kezett kedves erdélyi vendégeinknek, hogy a velük közös rendezvé
nyúnk sikere érdekében olyan sok segítséget nyújtottak, és az utazás 
nehézségeit is váUalták. 

Megköszönöm e16ad6ink fáradozasAt, értékes, szép előadásaikat, 
amelyekkel méltó szinvonaLra emelték ünneplésünket. Hálásan köszö
nom Csallóközi Zoltán úr önzetlen segitségét, aki Ilagy hozzáért ssel 
!10k-sok türelemmel ininyitotta I endezvényünk előkés l.Í.tesét szervezé-
sét és ezáltallehetóvé tette allnak sikeres lebonyolitását. . 
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Köszönetet mondot azobat il. elit h+i4~ 111"_ .......... 
günkre voltak. 

Kedves kő - . tösZÖOÖio • iisz«4dt és UbeImd. ....,.. 

, . 
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