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Először is hadd mondjam el, hogy szeretnénk megköszönni Sólyom László elnök úrnak a támogatását. 

Ő Lengyelországban van most, ezért nem tudott eljönni, és nem titkolja, illetve nem tiltotta meg, 

hogy elmondjam, amit a levélben írt, hogy elég sokáig töprengett rajta, hogy elvállalja-e a védnöksé-

get, vagy nem, végül úgy döntött, hogy nem teheti meg, hogy nem vállalja el, ezért az előadók mö-

gött egy igen rangos védelem áll. Köszönjük szépen, természetesen majd írni fogunk egy levelet. 

Ugyancsak úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatása volt a konferenciának az egyházügyi 

államtitkárság részéről. Szászfalvi László államtitkár urat személyesen hívtuk meg és az egész stábja 

megkapta a meghívót, de mindenki tudja, hogy milyen nagy forgalom van most a Parlamentben. 

Őnéki elfoglaltsága van, viszont egyik legjobb barátját, és ebben a témában legjáratosabb kollégáját 

jelölte ki, hogy közvetítse az ő üzenetét, ezt a kollégát Szigeti Jenő mutatja be Önöknek, mivel jó ba-

rátok évtizedek óta. 

Hadd köszöntsem nagy tisztelettel az Egyházügyi titkárság főtanácsadóját, Bóna Zoltán testvéremet, 

református lelkipásztort, a Magyarországi Ökumenikus Tanács főtitkárát is egyben. 

Tisztelt Konferencia, kedves testvérek, Hölgyeim és Uraim.  

Ilyen felvezetés után nehéz megszólalni, hiszen én nem vagyok méltó sem ezekre a méltatásokra, és 

főleg nem arra, hogy igazán tartalmas és megnyugtató választ adjak azokra a kérdésekre, amelyekkel 

most komoly akadémikusok, professzorok a szakmának különböző aspektusokból neves tudósai fog-

lalkoznak egy hosszú folyamatban.  

Egy egyházügyi, vallásszabadsági konferencián én nyilván nem a tudományok nyelvén vagyok hivatott 

megszólalni, hanem a köszöntés nyelvén. Aminek a lényege az, ami már szintén elhangzott, hogy 

Szászfalvi László államtitkár úr, aki mondhatnánk azt, hogy egész felnőtt életét teljesen függetlenül az 

államtitkárságtól és a jelenlegi poziciójától egy dél-nyugat magyarországi kisváros református lelké-

szeként, polgármestereként a Magyar Demokrata Fórum (párt) alapítójaként huszon-valahány éve 

már a vallásszabadság élharcosának adta át. Ezt folytatta parlamenti képviselőként, sokan emlékez-

nek még arra az időszakra, amikor a Parlament Emberjogi-kisebbségi bizottságának volt az elnöke, 

majd elnökhelyettese, és ezzel a mondhatnám vallásszabadság harcos múlttal került ő abba a pozíci-

óba, amelynek az egyik legfontosabb feladata éppen az volt, hogy az egyházi törvénynek az előkészí-

tésében részt vegyen.  

Az sem titok és nem nekem kell elmondani, hogy az aktuális, éppen még érvényben lévő egyházi tör-

vény erős korrekcióra szorult, és ezt a feladatot kapta az a részben szakértői részben politikusi közös-

ség, amely a törvényalkotás mögött áll. És nem titkolt, nem is csak implicite, hanem explicite is kifej-

tett tény az, hogy a mai konferencia ennek a törvénynek az összefüggésében került megrendezésre, 

ha úgy tetszik a törvény hívta életre és a törvényalkotás folyamatában, amely több szempontból nem 

zárult le, van óriási jelentősége ennek a konferenciának.  

És nem csak a köszöntését mondom az államtitkár úrnak, hanem a köszönetét is, hogy értő emberek 

és főleg a szeretet, a jobbítás és a továbblépés szándékával és képességével megáldott emberek 

szánnak egy napot arra, egész konkrétan, hogy jobbról-balról, ahogy mondtam már, a tudománynak 

és a társadalmi életnek különböző aspektusából nézzék meg ezt a törvényt.  
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Nekem személy szerint nagyon tetszett az a kifejezés, a meghirdetett program címlapján, hogy a tör-

vényalkotás elősegítésére jön létre ez a megbeszélés. A segítő szándék azt hiszem garanciája annak, 

hogy nem csak a mai találkozónak, hanem egyáltalán annak az elkötelezettségnek van igazán értel-

me, amire nem csak most adjuk a fejünket, hanem egy tíz nappal ezelőtti megbeszélésen már szintén 

részt vettünk, és nyilvánvalóan továbbra is egyéb programok fognak szerveződni ennek a folyamat-

nak a jegyében.  

A vallásszabadság kérdése egy olyan ügy, aminek az egymondatos megállapítása egyszerű, az összes 

interpretációja azonban már komplikáltabb, és ami igazán nehézzé teszi a dolgot, a vallásszabadság 

jegyében meglehetősen széles precedens skála álla rendelkezésünkre. Ha valaki azt mondja, hogy a 

vallásszabadság itt sérül, akkor azt lehet mondani, hogy érdekes, a világ ennek vagy annak a sarkában 

ennek nagyon örülnek és nem fiaskóként, nem nehézségként tekintik, hanem óriási eredménynek 

tartják. Én azt hiszem, hogy a vallásszabadság interpretálása onnantól kezdve, hogy valaki elmond-

hatja a maga fohászát, egészen odáig, hogy valaki egy teokratikus állameszményt melenget a keblén, 

sokféle formája van, amely nyilván úgy kristályosodik ki az adott kontextusban, ahogy azt a felelős és 

tehetős emberek tudják tenni.  

A hatályban lévő törvény súlyos kritikákat szenvedett az utóbbi évtizedekben, olyan mellékvágányok-

nak nyitott szabad utat, amely tarthatatlan volt, és azt hiszem, hogy a jelenlévők ebben egyetérthet-

nek. Hogy az új törvény hogyan zár-e el olyan utakat, legalábbis a jelenlegi megjelenésében bizonyos 

félelmeket kelt-e, az viszont a megbeszélésnek a tárgya, és nem egy befejezett és elvégzett ügy, mint 

ahogy azt nagyon jól tudjuk. Akik ott voltak a tíz nappal ezelőtti egy másik megbeszélésen, azok hall-

hatták, az egyházi titkárság felelős főosztályvezetőjétől, hogy mi az a folyamat, amiben a törvény 

éppen benne áll, és ennél többet most tulajdonképpen igazából a törvényalkotás oldaláról nem lehet 

mondani.  

Amikor felkérést kapok arra a tisztre, hogy valakinek a nevében szólaljak meg, akkor arra gondolok, 

hogy ő mit mondana, ha nem lenne elfoglalva. Az elmúlt egy és az elmúlt huszonöt esztendőnek a 

tapasztalatai alapján teljes bizonyossággal tudom azt mondani, hogy az államtitkár úr, ha itt lenne, 

akkor azt mondaná, hogy hálásan köszöni, hogy ezzel a kérdéssel felelősen, kritikusan, de ugyanakkor 

szeretettel, a megértés jegyében, az egymás meghallgatása jegyében, és mindenképpen a közös 

munka folytatásának szándékával, és a békés megoldás szándékával hangzottak el az előadások. Ezt ő 

megköszönné, és most az én közvetítésemmel köszöni meg.  

Egy széles, közös gondolkodásra van szükség. Nyilvánvalóan ez egy olyan folyamat, amelynek sosincs 

vége. A törvényalkotással kapcsolatban én nem hiszem hogy bármely törvényre azt lehetne mondani, 

akár még a legrövidebb távon is, hogy ez így jó, és így tökéletes. Szerintem, és nyilván ezzel is egyet 

kell értenünk, a még a legegyszerűbb, a legtechnokratikusabb törvényre sem lehet ezt mondani, 

mennyivel inkább nem lehet akkor ezt mondani, arra a komplex ügyre, amit ma szívünkben, lelkünk-

ben, a testünkben, a könyveléseinkben, az oktatásainkban, a missziónkban, mindenben végzünk.  

Ennek a komplex ügynek hogyan is lehetne egy befejezett törvényalkotása, de hogy az iránya milyen 

lesz az egy fontos kérdés, és a jó irány érdekében jött össze - gondolom – ez a konferencia, így ezért 

az államtitkár úr nevében is köszönetet mondok. 

Egy másik ilyen egy másik ilyen markáns megállapítása a PR dokumentációnak, az, hogy a Boldog Élet 

Alapítvány szervezte. Számomra ez szimbolikus jelentőséggel bír. A mi boldogságunkhoz, a magyar 

nemzet boldogságához, hogy a magyar nemzetnek jó törvényei kell legyenek. Nyilván dolgozzunk 

tovább azon, és ezt azt államtitkár úr nevében is mondom, hogy a magyar nemzetnek ezt a kívánt 

jogos boldogságát az egyházi törvény a jövőben ne zavarja meg.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  


