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A konferencia címe ez: Vallásszabadsági Konferencia. Bizonyos régiókban volt olyan idő a 

történelemben, amikor a kérdést úgy tették fel, hogy vallás vagy szabadság? Volt olyan 

időszaka életünk elejének, amikor így köszöntek, hogy: Szabadság! Természetesen szabad-

ságról szó sem volt. Vannak vallásokon belüli felekezetek a kereszténységben napjainkban is, 

ahol bevett dolog a teológiai butítás vagy éppen a jól szervezett, tekintélyelvű vagy éppen 

erőszakos vezetési modell, amit a gépezetbe begyűrtekkel – azoknak tetszik- nem tetszik – 

végrehajtatnak. Bizony, ahogy mondani szokták: Kutyából nem lesz szalonna! A történelem 

már csak ilyen és bizony ilyen is fog maradni. Ne tápláljanak illúziókat! Az apák elmondják 

fiaiknak, hogy mit tapasztaltak, de a fiak sokszor újra bejárják apáik tapasztalati útjait. 

Problémák mindig voltak és mindig lesznek. Az élet attól jövő, hogy tartalmaz olyan eleme-

ket, amik a múltban nem voltak meg. Tartalmaz olyan elemeket, amire számítottunk és olya-

nokat, amire nem. Nem az a probléma, hogy problémák vannak, hanem az, hogy azokról nem 

tudunk eszmét cserélni. Nincs olyan kommunikációs csatorna, olyan helyes miliő, egy normá-

lis emberi közeg, ahol megtárgyalnánk rendszeresen napi ügyeinket. Pedig, ha a semper refor-

manda elvét figyelmen kívül hagyjuk, magunk alatt vágjuk a fát. A fű újra ki fog zöldülni, 

bármilyen helytelen közéleti akciót, politikai sakkhúzást is hajtunk végre, az igazság sohasem 

fog eltűnni.  

 

Politikai rendszerek jöttek és mentek, pártok uralkodnak, aztán átmennek ellenzékbe, kirá-

lyok, birodalmak jönnek és mennek. A nép pedig áll az út szélén amikor jönnek az urak, akik 

sárral befröcskölik, aztán tovább megy és szeretteivel dolgozik tovább. Az állam és az 

egyház, a vallás és a politika kapcsolata nem tisztázott kérdéskör máig sem, pedig a keresz-

ténység is 2000 éves. Az ember azt gondolná, hogy ennyi idő alatt talán csak megjön valaki-

nek az esze. De nem! Volt idő, amikor császári elnöklettel hoztak máig tanított és tartott dog-

matikai döntést. Volt idő, amikor a katolikus püspökökkel hajtatta végre döntéseit, irányvona-

lát a szocialista gépezet Magyarországon. A Kelet-Európai blokk legnagyobb, az álammal 

együttműködő lelkészi apparátusa Magyarországon volt. Manipulálták a különböző keresz-

tény és keresztyén csoportokat és azok között politikai szakadások jöttek létre. Az ún. rend-

szerváltás után a volt kormányzati felelősök felelősségre vonása különböző okok miatt szóba 

se került, a kisebb halak: lelkészek, püspökök neve itt-ott kellemetlen motívumként előjött.  

 

Nem olyan régen egyházi törvényt hozott az állam, el is ismertek állami szempontból egyház-

nak bizonyos vallási szervezeteket, aztán még néhányat hozzácsatoltak, majd jött egy alkot-

mánybírósági semmisítő döntés. Valamit világosan látni kellene: Nem az a probléma, hogy a 

magyarországi ún. egyházi törvény másmilyen lesz, mint pl. a dániai, hanem az, hogy annak 

létrejötte egyrészt az érdekeltekkel való kapcsolatban születik-e meg, másrészt az, hogy 
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mennyiben veszi figyelembe a hatalmat gyakorló a kérdéskör érintettjeit. Tehát ha van a tör-

vény mögött egy többséginek nevezhető társadalmi konszenzus, akkor – ahogyan ma mond-

ják: a törvény működni fog, egyébként csak újabb viszályok alapjait teremtheti meg.  

 

Még az átkosban történt, innét nem olyan messze. Szokás volt, hogy útlevélkérelem ürügyén 

be-behívogattak állampolgárokat. Egy szegedi hasonló invitáció után egy évvel a Podmaniczky 

utcai BM útlevélosztályra hívtak. Betettek egy órácskára egy ablaktalan szobába várakozni. 

Gondoltam, ezek szabadkőművesek lehetnek, mert ők szeretik az ablaktalan helyiségeket, 

később megtudtam, hogy az épületet valóban ők emelték, de a rendszerváltás után mégsem 

került hozzájuk. A kihallgató tiszt kérdése az volt, hogy tudok-e arról, hogy a Magyar 

Katolikus Püspök Kar királypárti? Mondtam, hogy nem. – De ő tudja, én meg mondtam újra, 

hogy én meg nem. Ez így ment egy órát. Végül feltette azt a kérdést, hogy tulajdonképpen 

milyen államot szeretnék én? Bár még nem éltem demokráciában elmondtam, hogy olyat, 

amiben hívők és nem hívők, ilyen és olyan emberek meggyőződésük szerint szabadon 

egyenlő jogokkal élhetnek, tehát felvázoltam egy hevenyészett demokráciát. Erre megkérdez-

te: Mondja, magának nem jó az, hogy a Magyar Kommunista Párt, az MKP irányítja az orszá-

got? Mire én visszakérdeztem: Ön szerint jó lenne, ha az országot a Magyar Katolikus 

Püspöki Kar, az MKP irányítaná? Mire azt mondta, hogy azt nem! és kiraktak. 

 

Madách Imre: Az ember tragédiája prágai színében Éva ezt mondja Ádámnak: János, nekem 

szükségem volna pénzre! Mire Ádám: Egy fillérem sincs, mind elhordtad már! Magyarország 

nem gazdag, hanem szegény. Adósságait nem engedik el, érdemben nem ütemezik át. Az 

újabb és újabb kormányzati döntések a külföldi illetékeseknél nem találnak megelégedésre. 

Mindennek belpolitikai hozadéka között szerepel a magyarországi vallási szervezetekkel való 

nehézkes kapcsolatrendszer. Tárgyalni kell és olyan döntéseket hozni, amely egy elfogadható 

társadalmi konszenzuson nyugszik! Ha nem így lesz, Plato-t fogjuk követni, ki „Az ember 

tragédiája”-béli Aggastyán szavára, hogy: „Már megint Úgy elmerültél álomképeidben, Hogy 

a rádbízott marha kárbament, Hogy ébren légy, borsón fogsz térdepelni.” így válaszol: „Még a 

borsón is szépet álmodom.” 

 

 


