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A belső szabadság és a külső 
cenzúra feszültségében
Balog Zoltán református püspök 
szervilizmusról és szolidaritásról, 
a Dialógus Békecsoportról, a vidék 
Magyarországáról és a változásokról

A beszélgetés 2019 őszén készült egy interjúsorozat részeként, a RETÖRKI megbízá-
sából. A sorozatban olyan személyek szólalnak meg, akik az átalakulás éveiben még 
nem voltak az események alakítói, de hivatásuk, foglalkozásuk vagy éppen későbbi 
pályafutásuk miatt érdekes – és talán unikális – emlékekkel bírnak a változásokról. 
Közéjük tartozik Balog Zoltán református lelkész, 2006 és 2018 között országgyű-
lési képviselő (Fidesz), 2012 és 2018 között az emberi erőforrások minisztere, 2021 
óta dunamelléki református püspök is, aki akkor a lelkipásztorkodásban találta 
meg a közösségszervezés szabadságát.

A kommunista diktatúra idején saját működési 
területén, a református lelkipásztori szolgá-
latban miben mutatkozott meg leginkább a 
szabadság hiánya? 

Létezett külső és belső cenzúra. A belső részben a 
külsőből következett, részben pedig abból, hogy 
voltak, akik szervilizmusban, szolgalelkűségben 
éltek, és úgy gondolták, hogy a legjobb a hatalmat 
kiszolgálni.

Ez nem biztos, hogy csak a reformátusokra volt 
jellemző…

Tragikus fejezete nemcsak a református, hanem 
minden magyarországi történelmi felekezet 
múltjának, hogy a felső vezetés jelentős része 

1 Állami Egyházügyi Hivatal: 1951-ben az egyházak felügyeletére, irányítására és ellenőrzésére létrehozott, a Minisztertanács alá 

rendelt állami szerv. Az 1989. évi 14. törvényerejű rendelet döntött a megszüntetéséről.
2 Glatz Ferenc (1941): történész. 1988-ban a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének megbízott igazgatója, 

majd 1990 és 1996, illetve 2002 és 2012 között igazgatója. 1996 és 2002 között az MTA elnöke. 1989–90-ben a Németh-kormány 

művelődési minisztere.

alapvetően együttműködőnek bizonyult az állam-
hatalommal. Ennek egy része nyilván érthető, mert 
valahogy élni kellett, de volt, ahol ez olyan belső 
azonosulást jelentett, ami miatt szégyenkeznünk 
kell. Ha mondhatok erre példát a korszak végéről: 
az egyház felügyeletére létrehozott állami szerv, az 
Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH)1 – amelynek fölszá-
molása Glatz Ferenc2 javaslatára történt – 1989 júli-
usában megszűnt. A református egyház vezetését 
ez megdöbbentette, hiszen nekünk az egyházban 
mindenhez az ÁEH engedélyére volt szükségünk. Az 
állam szemében nem számítottunk jogi személynek, 
csak a Hivatal pecsétjével. Külföldi utazáshoz, útle-
vélhez, valutához is így juthattunk. Amikor 1989 
nyarán hazajöttem Németországból, ahol ösztön-
díjasként tanultam, nem tudtam visszamenni, mert 
megszűnt az ÁEH, és ezzel a kiutazási engedélyhez 

Fotó: Dunamelléki Református Egyházkerület
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vezető hivatali út is. Az egyházban nem tudták, kitől 
kell engedélyt kérni – végül mint magánszemély 
adtam be a kérelmet a Belügyminisztériumhoz. 
Itthonlétem alatt Debrecenben jártam 1989 nyarán, 
amikor szembejött velem az ÁEH volt vezetője, 
Miklós Imre. Kedélyesen társalgott a püspökkel. 
Nem értettem, hogy mit keres ő ott, ha már 
megszűnt a hivatal. Kiderült, hogy meghívták egy 
díszebédre búcsúzásként. Ez szerintem sokat elárul 
a viszonyokról.

Ez volt a jellemző magatartás?

Nem, de ilyen is volt. Tudtuk, hogy nem enged-
hetjük meg magunknak sem a nyílt politizálást, 
sem semmi olyasmit, amit az állami vezetés nem 
néz jó szemmel, és hogy sok esetben az egyházve-
zetés útján az állami kontroll érvényesül. Ha már 
említettem egy püspöki magatartást, akkor említek 
mást is, mert ez is az igazsághoz tartozik: Tóth 
Károly dunamelléki püspök3 épp ellenkező előjellel 
maradt meg az emlékezetemben, ő arra használta 
az állami vezetéssel való jó kapcsolatát, hogy tágítsa 
az egyház mozgásterét az ifjúsági munka, a missziók 
és az idősgondozás terén. 

Tudna erre is példát mondani?

A magyar református egyház indította el hazánkban 
elsőként – és nemcsak az egyházak közül, hanem 
országosan – a drogmissziót, 1983-ban. Hivatalosan 
nem lehettek kábítószeresek Magyarországon, és 
akik nincsenek, azokkal az egyház is foglalkozhat... 
E logika mentén alapította meg és viszi heroikus 
munkával a mai napig Erdős Eszter4 az úgynevezett 
Kallódó Ifjúságot Mentő Missziót. Az egyházi közös-
ségszervezés egyébként ebből a szempontból nem 
igazán különbözött a világitól: soha nem lehetett 
tudni, hogy ki a besúgó, ki ellenőriz, ki van velünk 
őszintén, és ki érdekből. Mindennek ellenére mi 
egyfajta, a hitből fakadó belső szabadságban éltünk. 
Ennek is nyilván megvoltak a korlátai, hiszen az 
ember nem ment fejjel a falnak – néhányakat leszá-
mítva, én például kétszer is tudtam olyan renitens 

3 Tóth Károly (1931–2014): református püspök. 1977-től a Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1977 és 1991 között a Dunamelléki 

Református Egyházkerület püspöke, 1987 és 1989 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.
4 Victorné Erdős Eszter (1959): református lelkész. 1984-től a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió ökumenikus titkára, 1987-ben 

Ráckeresztúron, valamint Zsibriken hozott létre drogterápiás otthont fiatalok számára. 1989 és 1998 között a Zsibriki Drogterápiás 

Otthon, 1999-től a Magyarországi Református Egyház Ráckeresztúri Drogterápiás otthonának vezetője.
5 A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumából 1976-ban, a Debreceni Református Teológiai Akadémiáról 1980-ban bocsátották 

el politikai okokból. 
6 Bartha Tibor (1912–1995): református püspök. 1958 és 1986 között a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, 1958 és 1987 

között a Magyarországi Református Egyház Országos Zsinatának lelkészi elnöke. 1958 és 1988 között országgyűlési képviselő.

lenni, hogy két különböző egyházi oktatási intéz-
ményből is eltávolítottak5 –, alapvetően tudtuk azt, 
hogy nem a rendszer korlátait kell figyelni, hanem a 
belső szabadság szerint kell cselekednünk.

Ez miben állt?

Abban, hogy nem szabad a szószékről hazudni, 
olyan dolgokat mondani, amelyek nem felelnek 
meg a lelkiismeretünknek vagy a véleményünknek. 
Az 1980-as években, már lelkipásztorként én is 
megkaptam a kötelezően fölolvasandó egyházi 
körleveleket, amelyek a szocializmus építését 
méltatták, de soha nem olvastam föl azokat. És sok 
más kollégám tett így. A belső szabadság és a külső 
kontroll feszültségében éltünk az egyházon belül. 
Ez elsősorban az alsó papságra – vagy ahogy akkor 
hívtuk: a „talajmenti papságra”, a „gyalogpapokra” –, 
azaz ránk volt igaz.

És a hierarchia többi részére?

A középső szintnek az volt a dolga, hogy minket ellen- 
őrizzen és kordában tartson: itt volt szolidaritás, de 
volt kontroll és retorzió is. A legfelső szintről pedig 
a fenti két példa mellett azért el kell mondani, hogy 
olyan elnök-püspökünk volt, aki több mint húsz évig 
bent ült a Magyar Népköztársaság parlamentjében 
és Elnöki Tanácsában.6 Ez jelzi, hogy az egyházi 
vezetés milyen viszonyban volt az állammal.

Az előbb említette Tóth Károly példáját. Hogyan 
lehetett így hálózatot építeni? Vagy ha nem 
lehetett, akkor mi kellett volna ahhoz, hogy 
lehessen?

A hálózatépítést ő sem engedte, de azt igen, hogy 
szimbolikus pontokon „kiszóljunk” a rendszerből. 
Például arról, hogy vannak határon túli magyarok. 
Ő már a ’80-as évek közepén meghívta a határon 
túli magyar ajkú református vezetőket egy tanács-
kozásra, mi pedig ezen a híren fölbátorodva 
magyar nyelvű bibliákat csempésztünk Erdélybe. 
Egyébként hivatalos akcióban elintézte korábban, 
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hogy Kárpátaljára magyar nyelvű bibliák kerüljenek. 
Az abszurditást jól jelzi, hogy Moszkván keresztül 
lehetett eljuttatni a könyveket. Ilyen előzmények 
után számíthattunk rá, hogy lebukás esetén megvéd 
bennünket a püspökünk. Vagy egy másik példa: 
összehívott egy több száz fős presbiteri találkozót, 
az erről készült fényképen csak úgy feketéllett az 
egyháztagoktól a Kálvin tér. Ez a ’80-as években 
megjelent a sajtóban, és mi tudtuk, hogy ezzel 
megnyílt egy újabb kapu. Konkrét hálózatépítés 
ugyan nem volt, de regionális alapon valahogy termé-
szetes módon szerveződtünk kis lelkészkörökbe. 
Ami túlment ezen, azt nagy gyanakvással nézték, és 
meg is kapta érte az ember a figyelmeztetését.

Volt ilyenben része?

Igen. Alapítója voltam a Dialógus Békecsoportnak7 – 
ez nem egyházi szervezés volt, semmi köze nem volt 
az egyházhoz. Amikor betiltották és föloszlatták, úgy 

7 Dialógus Békecsoport: 1981 őszén, az ELTE BTK diákparlamentjén létrejött, mindkét oldal nukleáris leszerelését és a katonai blokkok 

megszüntetését követelő, nyíltan szerveződő csoport. Budapest után számos vidéki városban alakult szervezete. Formálisan 1982. 

szeptember 2-án alakult meg. A szervezet elleni nyomozás már novemberben megindult, miután a pécsi egyetem faliújságjára 

kitűzték a csoport felhívását. 
8 Heindl Péter: jogász. A pécsi Dialógus Csoport alapítója és meghatározó szereplője. 1988-ban az SZDSZ és a Fidesz Pécs-baranyai 

szervezetének alapító tagja, az 1990-es országgyűlési választáson Siklóson a Fidesz és az SZDSZ közös képviselőjelöltje. 

döntöttem, meghívom a tagokat a gyülekezetem 
templomába egy találkozóra. Nagy naivitás kellett 
ehhez, 1984-ben jó nagy botrány lett belőle. 
Kivonatozott Maglódra a „demokratikus ellenzék” 
és a „népi ellenzék” budapesti krémje, hatalmas 
nyílt napot tartottunk a templomkertben, ami után 
engem berendeltek, elszámoltattak. A programról 
jelentéseket kellett írni, ezért rám küldtek három 
lelkész kollégát, hogy vegyenek részt a találkozón, és 
kontrollálják, majd számoljanak be a történésekről. 
A Dialógus Békecsoportból lehetett volna hálózat. 
Nem lett, de még így is bőven túl volt a tűréshatáron.

Mi volt a célja a Dialógusnak?

Mindkét oldal – tehát nemcsak az amerikai, de a 
szovjet is – leszerelése. Nem a klasszikus demok-
ratikus ellenzék volt benne – azok lefitymáltak és 
komolytalannak tartottak minket –, hanem egy 
ifjú egyetemista, friss diplomás társaság, melynek 
tagjai úgy gondolták, hogy nem akarnak direkt 
ellenzéki politikát folytatni, hanem megpróbálnak 
valamiféle párbeszédet kezdeményezni a hata-
lommal. A Hazafias Népfront és a Béketanács felé 
kerestünk kapcsolatokat, naiv módon valamiféle 
pluralizmust próbáltunk elősegíteni a politikában. A 
Dialógus Békecsoport egyik fő vezetőjéről kiderült, 
hogy beépített ember volt: így kívülről és belülről 
is szépen szétverték az egészet. De nem csak így 
próbáltak ellehetetleníteni. A pécsi csoportunk által 
a faliújságra kitett szórólapokat a KISZ nevében maga 
Gyurcsány Ferenc szaggatta le, a Dialógus részéről a 
későbbi SZDSZ-es Heindl Péterrel8 hadakozva. 

Erről a pécsi epizódról mesélne bővebben? Bíró 
László katolikus püspök – aki nemrégen vonult 
vissza a tábori püspöki szolgálattól – szintén 
Pécsett, a székesegyházban szolgált ekkortájt.

Vele együtt „ellenzékieskedtünk” Pécsett, 
mert én meg ott voltam „száműzetésben” a 
püspökszentlászlói titkos apácakolostorban. A 
ház szociális otthonként működött, de valójában 
elkergetett szerzetesnővéreket gyűjtött össze 
nyugdíjas korukra, kolostori életet éltek úgy, mintha 
ez egy nyugdíjas közösség lett volna. Amikor 
engem politikai okokból eltávolítottak a teológiai 

A budapesti Kálvin téri református templom, 1965-ben. 
Volt püspök, aki belső azonosulást mutatott a rend-
szerrel, de olyan is, aki kapukat nyitott a „másként-
gondolkodóknak”. 
Fotó: FORTEPAN / Lechner Nonprofit Kft. Dokumentá-
ciós Központ, VÁTI, 28626-os kép
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akadémiáról, oda „menekültem”. Két férfi volt 
összesen az idősek otthonában, közülük én voltam 
a mindenes: kertészkedtem, sofőrködtem, vécét 
pucoltam – amit éppen kellett. Bíró László9 akkor 
még káplán volt a legendás Cserháti püspök10 mellett, 
és az ifjúsági csoportjait Püspökszentlászlóra, 
a Mecsek aljába hozta. Volt egy romos kastély, 
amelyet mostanra szépen fölújítottak. Történelmi 
helyszín, Mindszenty József bíborost ott tartották 
házi őrizetben 1955-ben néhány hónapon át. Én 
pedig akkoriban szintén ott laktam egy égre nyíló kis 
szobácskában, mindenfajta infrastruktúra nélkül.

Szinte szerzetesi körülmények között…

Igen, de életem egyik legboldogabb időszaka volt, 
a komoly bűnbánatok ideje, mert volt is mit átgon-
dolnom. Bíró Lászlóval és az általa hozott csopor-
tokkal szabadon tudtunk beszélgetni, ezeken a 
találkozókon én is részt vettem. A pécsi Dialógus 
Békecsoportról kevesebbet tudok mesélni, mert én 
észak-magyarországi vagyok, személyes élményem 
nem kötődik hozzá, csak elbeszélésekből ismerem 
a történetet. Nem volt velük direkt kapcsolatom, 
Gyurcsány Ferenc jelentéseiről is csak utólag érte-
sültem. A Dialógus Békecsoport azért is volt izgalmas 
számomra, mert én közben az NDK-ban tanultam 
teológiát, és megismertem egy másfajta magatar-
tást. Németországban az egyház nagyon erősen 
beállt az olyan béketevékenységek mögé, amelyek 
kétoldalú leszerelést akartak, és egyben rendszer- 
kritikát is jelentettek. A magyarországi Dialógus 
Békecsoport és az NDK békemozgalma között én 
lettem az összekötő, még ha ilyen hivatalos funkció 
nem volt is: hoztam ide németeket, szerveztem a 
találkozókat, hogy kialakítsunk egy kelet-közép-eu-
rópai együttműködést. Így lehetett aránylag erős 
kapcsolatom az NDK-val, ahol az egyház mintegy 
védőernyőt biztosított az ellenzéki mozgalmaknak, 
még akkor is, ha azok adott esetben nem voltak 
keresztények. 

A névválasztás honnan jött? A „béke” előtagnak 
volt akkoriban némi disszonáns felhangja, 
gondoljunk csak a békepapi mozgalomra…   

Ami az egyházon belül és az egyházban történt, 
azt a politika periférikusnak tekintette. A Dialógus 
Békecsoportban is furcsán néztek rám, hogy mit 
keres itt egy református lelkész.  A politizáló magyar 

9 Bíró László (1950): katolikus püspök. 1977–78-ban a Pécsi Székesegyház káplánja, 1980 és 1989 között püspöki szertartó és titkár. 

1994-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke, 2009 és 2021 között tábori püspök.
10 Cserháti József (1914–1994): katolikus püspök. 1969 és 1989 között pécsi megyéspüspök.

értelmiség urbánus és népi része felől is tapasztal-
ható volt egyfajta elzárkózás az egyház irányába 
– részben a csalódottság miatt –, nem is keresték 
vele a kapcsolatot. Az egyházat voltaképpen 
gettónak tekintették, amelyről azt gondolták, hogy 
onnan semmit nem várhatnak, ami a rendszerrel 
szemben erősítheti őket. Az egyházban zajló hitélet 
ugyan egyfajta spontán ellenállás volt a rendszerrel 
szemben, mégsem jelentett direkt ellenzéki tevé-
kenységet. Akik viszont azt kívántak folytatni, azok 
nem az egyházat keresték. Magyarországon alap-
vetően másképp volt, mint az NDK-ban: itthon 
elmentek az egyházból az ellenzékiek, az NDK-ban 
meg bebújtak a védőszárnyai alá, mert volt bizonyos 
szabadsága, autonómiája – már csak azért is, mert 
a nyugatnémetek folyamatosan támogatták őket. 
Óriási fölháborodás volt abból, ha az NDK-ban 
egy papot bebörtönöztek. Ellenzékinek lenni ott 
kevesebb kockázatot rejtett, mint Magyarországon. 
A Dialógus Békecsoport viszont tényleg úgy 
gondolta, hogy nyugati és keleti civil mozgalmakkal 
és bizonyos szempontból az állami vezetéssel is 
párbeszédet lehet folytatni. E naivitást az állam 
nem értékelte: brutálisan szétverte mindenfajta 
munkahelyi figyelmeztetéssel, betiltással és felfor-
gató akciókkal. Az állam itthon nem tett különbséget 
ellenzék és ellenzék között.

Az értelmiségnek főszerepe volt a Dialógus 
Békecsoportban is?

Igen, alapvetően egyetemisták frissen végzettek 
csoportja volt.  Sokkal kevésbé kötődött ahhoz a 
világhoz, amelyben én lelkipásztorként éltem: az 
„egyszerű nép” világához, ahol azt láttam, hogy 
miközben az országnak egyre több az adóssága, az 
emberek egyre rosszabbul élnek. Közelről láttam az 
életszínvonal csökkenését, miközben ezek a kiseg- 
zisztenciák – a szakmunkások, segédmunkások, 
betanított munkások – hihetetlen energiával és 
kemény munkával tartották fönn magukat. Köztük 
ilyen dolgokról, mint a Dialógus Békecsoport, szó 
nem esett, csak azzal szembesültek, hogy bár 
egyre többet dolgoznak, egyre rosszabbul élnek. 
A gazdasági munkaközösségek, mellékállások, a 
fusizás és feketemunka világa volt ez. Azoknak, 
akik között éltem, nagyon nehéz életük volt, nekem 
pedig lelkészként nem a rendszer elleni lázítás 
volt a feladatom, hanem hogy odafigyeljek rájuk, 
akikkel senki nem törődik. Volt egy negyven-ötven 



68 Rendszerváltó Szemle 2021/1
re

to
rk

i.
h

u

fős ifjúsági közösségem Maglódon, amelyet persze 
a pártállam ellenzékinek tekintett, de igazából nem 
az volt, csak egy ifjúsági csoport. Melynek tagjai azt 
élték meg, hogy valaki végre megszólította őket, akik 
korábban senkinek nem voltak fontosak… 

Kikből állt ez a csoport?

Egy-két érettségizett volt csak köztük, az összes 
többi gyökértelen családból érkező munkásfiatal. 
Nem ellenzékiségre, hanem figyelemre és törődésre 
volt szükségük.

Függetlenül attól, hogy az ő esetükben az egzisz-
tenciális helyzet volt a döntő, azt lehet tudni, 
hogy az államról és a kommunizmusról mit 
gondoltak? 

Igen: féltek és igazodtak. Úgy gondolták, hogy 
nem érdemes szóvá tenni a problémákat, és nem 
érdemes ujjat húzni az állammal. Most halt meg 94 
évesen a csodálatos Koncsek Manci néni Maglódon, 
ifjú lelkész koromnak csodált református asszonya. 
Nem volt többje nyolc osztálynál. Amikor először 
prédikáltam politikáról, arról, hogy mi folyik ebben 
az országban – csalás, lopás, hazudozás –, odajött 
hozzám sírva, hogy ne csináljam ezt, mert ebből a 
faluból meg a szomszédos településekről 1945-ben 
a gyömrői vörösterroristák, Lenin-fiúk még elvitték a 
papokat. „Én már láttam fölakasztott papot…” – így 
mondta. Úgy harminc vezető értelmiségit mészá-
roltak le hét faluban. Akkor döbbentem rá, hogy 
egymás mellett ült a templomban a gyilkos özvegye 
és az a nő, akinek meggyilkolták a férjét. Az ecseri 
katolikus papot fölakasztották, és az elkövetők 
büntetés helyett kitüntetést és párttagságot kaptak.11 
Ezen a vidéken tapasztalatból tudták az emberek, 
és mondogatták is, hogy legjobb a politikába nem 
beleavatkozni…

Mikor szembesült ezzel a helyzettel? 

Az 1980-as évek közepén. Az általam művelt 
politikum sem közvetlen ellenzékiség volt, ugyan-
akkor – éppen a püspökszentlászlói tapasztalataim 
alapján – fölvettem a kapcsolatot a helyi katolikus 
pappal és evangélikus lelkésszel, ökumenikus 
imahetet tartottunk együtt. A közös imádkozást 

11 Az 1945 februárja és áprilisa között a Gyömrői járásban zajló gyilkosságsorozatot az 1919-es „hagyományokat” követő, „direktóriumot” 

alakító önszerveződő kommunista rendőrség hajtotta végre. A huszonnyolc áldozat között voltak a Horthy-korszak helyi elitjének 

tagjai, de Csaba Gyula péteri evangélikus alesperes és Mikla Pál ecseri római katolikus plébános is.
12 Horváth József: katolikus pap. 1958 és 1961 között kistarcsai, 1961 és 1996 között maglódi plébános. 1978-ban részt vett a Maglódi 

Református Egyházközség templomának avatásán.

meghallva a szomszédomban lakó párttitkár átszólt 
nekem, hogy „Zolika, vigyázz, baj lesz!” Kiderült, 
hogy összehívtak egy rendkívüli pártgyűlést, mert 
megijedtek attól, hogy összefogtak a keresztények. 
Mondtam, hogy ha mi összefogunk, abból nem 
baj lesz, az csak jót tesz az országnak. A katolikus 
pap vonakodott egy ideig, de végül belement. Még 
emlékezett rá, hogy fiatal korában Kistarcsán leült 
két-két és fél évet ifjúsági munkáért…12 Hetvenöt 
évesen ő persze már nem volt veszélyes, de nem is 
ez a lényeg, mert így is befolyásoltuk a falu életét. 
Amikor ezt látták, az 1980-as évek második felében 
eljött hozzám a tanácselnök, és arra kért, hogy 
vegyünk részt a vízműfejlesztésben. 1985-ben a 
hét-nyolcezer lakosú Maglódon, harminc kilomé-
terre Budapesttől ugyanis még nem volt vízvezeték 
és csatorna. Sőt, mindössze néhány kurblis telefon 
volt csak a nagyközségben. Biciklivel mentünk be 
Rákoskertre a nyilvános telefonfülkéhez, ha telefo-
nálni akartunk. Nagyon szegény emberek éltek ott, 
naponta jártak be éhbérért Budapestre, az utcák 
80 százaléka nem volt aszfaltozva, gumicsizmában 
jártunk a sárban ősztől tavaszig.

És mi lett a vízművel?

Mi hárman, papok, összeültünk, és azt mondtuk, 
nem vagyunk hajlandók propagandát kifejteni a 
vízműnek – különösen úgy, hogy korábban már 
volt egy vízműtársulás, amelyből nem lett semmi, 
ellopták a pénzt. Azt mondtuk, hogy az egyházainkat 
képviselve akkor támogatjuk a fejlesztést, ha dele- 
gálhatunk embereket a felügyelőbizottságba. Néztek 
egy nagyot, de aztán elfogadták. Akkor és ott helyben 
ez és ennyi volt a politikum: bele akartunk szólni a 
közösség életébe, nem akartuk tűrni, hogy ellopják a 
pénzüket vagy hogy bárkinek kára származék abból, 
hogy hitvalló emberként igyekszik élni. A legna-
gyobb politikum Maglódon egyébként az volt, hogy 
az 1970-es években templom épülhetett. 

Hogyhogy?

Teljesen helyi erőből jött létre. Az egyházi vezetés 
sem támogatta, de nyilvánvaló volt, hogy az állam-
hatalom áll a templomépítő szervezkedés akadá-
lyozása mögött, holott nyugodtan kijelenthetem: 
nem volt direkt antikommunista éle. Hogy mindez 
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érthető legyen érdemes kissé visszatekinteni a 20. 
századi társadalmi változásokra. A mi egyházunk 
alapproblémája a kulákügy volt. A kis- és közép-
paraszti, valamint a nagygazda réteget, amely a 
református egyház szíve volt a társadalomban, a 
téeszesítéskor, lelkileg és anyagilag is szétverték. 
Elkergették és megalázták őket, a nagy alföldi gazda-
településeket hátrahagyva ezek az emberek segéd-
munkásként tengették életüket. Ilyen volt például 
Hajdú Lajos bácsi is, ez a kis termetű parasztember, 
akitől Túrkevén mindent elvettek, kulákká nyilvání-
tották, Sztálinvárosban a szocialista város fölépí-
tésén kellett dolgoznia, idős korára, gyermektelenül 
pedig megérkezett Maglódra segédmunkásként, 
nyomorúságosan kis nyugdíjjal. Vett egy félig romos 
házat, azt gondolva, hogy élete végéig már kitart, a 
túléléshez pedig mellékállásban még 70 évesen is 
portás és biztonsági őri állást vállalt. A bácsi nem 
biztos, hogy kevesebbet tudott a magyar mezőgaz-
daságról, mint egy professzor! Hihetetlen komplex 
élet- és világszemlélettel rendelkezett, számomra 
a magyar paraszt minőségi csúcsa és archetí-
pusa volt. Ő volt az egyházközség világi elnöke, a 
gondnok, amikor odakerültem. Tanítgatott engem, 
elmondta az élettörténetét. Amikor megérkezett 
kisemmizve, megalázva, tönkretéve, gyermektelenül 

13 Kálmán Péter: református lelkész. 1975 és 1983 között a maglódi református gyülekezet lelkésze, az ő ideje alatt adták át a templomot.

Maglódra, és megnézte a romos házat, amit a 
kuporgatott pénzéből meg tudott venni, fogott egy 
kötelet, kiment az udvarra, hogy szemrevételezze 
a körtefát, megtartja-e… Kifelé menet, kezében a 
kötéllel, meghallotta, hogy a szomszéd telken, egy 
romos kis istállóban éneklik a magyar reformátusok 
himnuszát: „Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, 
téged tartottunk hajlékunknak”. Odament, kiderült, 
hogy négy-öt öregasszony éppen református isten-
tiszteletet tart. – Később nekem így mesélte el: 
„Akkor arra gondoltam, tiszteletes úr, hogy nem a 
kommunistákra kell nekem haragudnom, hanem 
saját magamra, mert nem a Jóistenben bíztam, 
hanem magamban, és elbuktam. Van még egy kis 
időm, mostantól másként lesz.” És eldöntötte, hogy 
a romos, bedőlt falú kis istálló-imaterem helyett 
templomot fog építeni. Elment az egyházi veze-
tőkhöz, akik közölték, hogy nem normális, nem a 
templomépítésnek van most az ideje. „És ha hozok 
száz aláírást?” – kérdezte Lajos bácsi. Erre azt vála-
szolták, hogy megpróbálhatja. Úgyhogy az 1970-es 
években Lajos bácsi Maglódon elkezdte járni az 
utcákat aláírásért. Bement a tanácselnökhöz is, aki 
párttag volt.  „Úgy hallottam – mondta neki –, hogy 
maga református: írja alá, hogy támogatja a templom- 
építést…”. Az persze nem akarta. Lajos bácsi erre 
azt mondta, „rendben, akkor kihúzzuk a nevét”. Ezt 
persze szintén nem akarta még a tanácselnök sem, 
önérzetes magyar ember nem hagyja, hogy a nevét 
bárhonnan kihúzzák, úgyhogy aláírta. Végül is ez a 
kis öreg elérte, hogy Maglódon 1978-ban templom 
épülhetett. Elődöm, egy szintén fiatal kolléga13 
segítette. Lajos bácsi pedig ezentúl mindig ott volt 
a templomban, sőt, amikor én nem bírtam hittanon 
a kamasz gyerekekkel, ő bejött, és elmesélte az élet-
történetét. Utána a légy zümmögését is lehetett 
hallani. Lajos bácsi elmondta nekem, hogy igazán 
nem az fájt neki, ami Túrkevén történt vele az állam-
hatalom részéről, hanem az, hogy a püspökünk, 
aki az Elnöki Tanácsban ült húsz évig, egy televíziós 
műsorban azt mondta: hála Istennek, hogy ettől a 
reakciós tömegbázistól, a magyar kulákoktól sikerült 
megszabadulnunk… A saját püspöke mondta ezt 
róla, pedig hűségesebb volt az egyházához, mint a 
püspök. Nos, ilyen volt a belső szabadság. Amikor 
lett egy kis Trabantom, hogy el tudjam látni az öt 
falut, amelyeket rám bíztak, beültettem Lajos bácsit, 
és elvittem Túrkevére. Emlékszem, akkor még ki volt 
írva a faluban, hogy az állami házasságkötés ingyenes 
– kimondatlanul arra biztatva az embereket, hogy ne 
menjenek a templomba házasodni. Tudták, hogyan 
kell megtörni az emberek gerincét…

A maglódi református templom. „A legnagyobb politi-
kum Maglódon az volt, hogy az 1970-es években temp-
lom épülhetett.” Fotó: Maglódi Református Gyülekezet
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Hogyan lehetett vigaszt nyújtani ezeknek a 
kisemmizett egykori parasztgazdáknak?

Figyelemmel és törődéssel, semmi mással. Sokat 
jelentett például nekik, hogy jó némettudásomat 
és ismeretségeimet kamatoztatva testvérgyüleke-
zeti kapcsolatot létesítettünk a kelet-németekkel. 
Volt valami hatása annak, hogy az itteni nyomorú-
ságba, a gyökértelen, elvándorolt emberek közé 
megérkezett egy berlini értelmiségi: fölértékelve 
érezték magukat. Berlin és  Túrkeve persze két külön 
világ volt… A berlini központi gyülekezet vezetője 
írt nekem, hogy milyen szemináriumi tematikával 
érkeznek majd hozzánk, s hogy a békéről akarnak 
majd beszélni. Csak hát itt senki nem tudott egy szót 
sem németül, és a gyülekezet többségének érettsé-
gije sem volt.

Hogyan sikerült ebből találkozót szervezni?

Lajos bácsi volt megint a kulcs, előállt az ötlettel. 
„Tudod, mi nekem a béke, tisztelendő úr? Vegyünk 
egy süldőt, hízlaljuk föl »református disznónak«, és 
amikor megérkeznek a németek, levágjuk. Klasszikus 
disznóölést csapunk, és mindenki jól érzi majd 
magát. Kicsit bepálinkázunk, megtöltjük a kolbászt, 
este leülünk, és közösen eszünk sülthúst.” És 

megcsináltuk, került egy kis cigányzene is, de előtte 
volt imádság, egymásra figyelés. Ez lett a szeminá-
rium. Megható volt, ahogy a maglódiak ebben jelen 
voltak: végre számítottak, végre lehettek valakik. Az a 
szociális és kulturális réteg, amely a helyi lakosságot 
is adta, senkit sem érdekelt akkoriban. Lelkészként 
sokat kaptam ezektől az emberektől, mert láttam, 
hogyan lehet ebben a világban úgy túlélni, hogy a 
belső szabadság megmarad.

Mikor lehetett érezni a szabadság előszelét, hogy 
talán lehet valami változás?

Például akkor, amikor kiengedtek 1987-ben 
nyugatra ösztöndíjjal. Korábban bevonták az útleve-
lemet. A püspököm kiküldött egy tanácskozásra, de 
az indulás előtti napon megjelent nálam a hatóság, 
és közölte, hogy a „kiutazásom nem szolgálja a 
Magyar Népköztársaság érdekeit”. Ez nagyon fájt, 
és meg is ijedtem… Persze már abból is érzékeltük 
a változást, az egyház mozgásterének bizonyos 
mértékű növekedését, hogy nem mertek már olyan 
brutálisan föllépni, és hogy új kapcsolatokat is léte-
síthettünk. Tágultak a lehetőségek az egyházon belül 
is, és olvastuk a szamizdatokat, szemináriumokat 

Balog Zoltán, 1983-as maglódi beiktatásán az őt megáldó édesapjával, Id. Balog Zoltán (1928–2006) református lel-
késszel. Fotó: Maglódi Református Gyülekezet
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és repülő egyetemeket tartottunk. Meghívtunk 
’56-osokat, Rácz Sándort,14 Újhelyi Szilárdot15 például, 
de tartott előadást Tamás Gáspár Miklós16 is. És 
ezekre direkt módon már nem jöttek retorziók. Az 
enyhülést legérzékelhetőbben külföldön éltem meg, 
nyugat-németországi ösztöndíjasként. Tartottam a 
kapcsolatot azokkal, akik itthon a rendszer lebon-
tásáért dolgoztak, és 1989-ben írtam egy vitai-
ratot a református egyházról, amelyet a Beszélő fél 
évvel később közölt. Éreztem, hogy a Beszélő nem 
annyira az én világom, úgyhogy gyorsan a Hitelnek is 
elküldtem, amely akkor Csoóri Sándor17 főszerkesz-
tésével már legálisan működött. Végül egyszerre 
jelent meg mindkét lapban – és mindkét oldal 
neheztelve vette ezt tudomásul…18

Miről szólt a vitairat?

Arról, hogy mit jelent az egyházi megújulás, és 
milyennek kéne lennie. Aztán hat évvel később – 
ugyan álnéven, de szintén a Beszélőben – újra megfo-
galmaztam: mindebből mi sikerült, és mi nem.19

A német kapcsolat hozzájárult a szabadság 
előmozdításához?

Amikor hazaértem, egyből kiküldtek Csillebércre, 
hogy a menekült NDK-sok lelkésze legyek. Ott már a 
szabadság légköre uralkodott, mert szabadon prédi-
káltunk németül és magyarul, szabadon mozogtak 
az újságírók, kint volt a Máltai Szeretetszolgálat 
és a Vöröskereszt is. Noha még az első szabad 
választások előtt volt mindez, szerintem már teljes 
szabadság volt.

14 Rácz Sándor (1933–2013): gyári munkás, politikus. 1956. november 16-ától december 11-ei letartóztatásáig a Nagy-Budapesti 

Központi Munkástanács elnöke. 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 1963-ban amnesztiával szabadult. A hetvenes 

évek elejétől magánházakban és illegális ellenzéki rendezvényeken tartott előadásokat, amelyekben megemlékezett a forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. 1989-ben beszédet mondott Nagy Imre és társai újratemetésén.
15 Újhelyi Szilárd (1915–1996): politikus. 1940-től a Magyar Kommunista Párt tagja. 1945-től a Népjóléti Minisztérium államtitkára, 1948-

tól a Kulturális Kapcsolatok Intézetének főtitkára. 1951-ben letartóztatták, és nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1954-ben szabadult. 

1955-től a Nagy Imre körül formálódó csoport egyik tagja, a forradalom idején Nagy Imre tanácsadója, a jugoszláv nagykövetségre 

menekült, majd a Snagovba vitt csoport egyik tagja. 1958-ban térhetett vissza Magyarországra. 1988-ban az Új Márciusi Front és a 

Történelmi Igazságtétel Bizottság alapítója.
16 Tamás Gáspár Miklós (1948): filozófus, politikus. 1978-ban települt át Erdélyből Magyarországra, ahol a demokratikus ellenzék 

egyik fontos képviselője lett. 1988-ban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapító tagja, 1989-től 1994-ig a párt 

országgyűlési képviselője.
17 Csoóri Sándor (1930–2016): költő, író. A ’60-as évektől formálódó nemzeti-kulturális ellenzék legmarkánsabb képviselője. A határon 

túli magyarság egyre durvuló elnyomása ellen tiltakozó és a Kádár-rendszer ezzel kapcsolatos felelősségét is hangsúlyozó írásai 

miatt többször szilenciummal sújtották. 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapítója, 1993-ig a mozgalom, majd párt elnökségi 

tagja. 1988-tól a Hitel szerkesztőbizottságának elnöke, 1992-től haláláig főszerkesztője.
18 ifj. Balog Zoltán: Vitairat a református egyházról Magyarországon. Beszélő (27) 1989, 64–68.; Hitel, 1989. 08. 09. 46–48., 1989. 08. 23. 26–27.
19 Tolnai D. János [Balog Zoltán]: Folytonosság vagy változás? A Magyarországi Református Egyház elmúlt hat évéről. Beszélő, 1995. 06. 

08. 24–26.

Kiket tart a rendszerváltás főszereplőinek?

Akkor is érzékeltem, de a mai szememmel visszanézve 
még inkább meggyőződésem, hogy a rendszerváltás 
nagyon „elit történet” volt, kevésbé érte el azoknak 
az embereknek a szintjét, akikért például én voltam 
felelős Maglódon. A magyar rendszerváltás gyengéje az 
volt, hogy alapvetően elitek kiegyezése volt, és kevéssé 
érintette meg azokat, akiknek vissza kellett volna adni a 
szabadságukat.

Mit gondol arról, hogy Horn Gyula úgy adta el 
magát nyugaton, hogy ő a határnyitó?

Érdemei ebben tagadhatatlanok. Persze ügyes politikus 
is volt, remek húzás volt a részéről. Ennél nagyobb 
erkölcsi tőkét nem szerezhetett volna Európa legna-
gyobb hatalmánál – bolond lett volna nem csinálni! Azt 
tette, amit a politikai érdekei diktáltak, és jól csinálta, 
mert kellett egy szimbolikus figura, egy reformkommu-
nista, aki végül megnyitotta a határt. Glatz Ferenccel 
tejesen egyetértek: Németh Miklósnak, vagy másoknak, 
akinek ez sokkal jobban járt volna, mindez nem sikerült.

De ebből az országnak óriási kára lett…

Igen, az 1994-es választáskor, a magyar–német 
kapcsolatok és a privatizáció terén is. A Horn Gyula 
által vezérelt posztkommunista gazdasági elit privi-
legizált helyzetbe került a németeknél, a német befek-
tetők velük kötöttek üzletet, és ez megkárosította a 
nemzetet. Horn Gyula egyébként még azzal együtt is, 
hogy ’56-os bűnösnek kell tekintenünk, fényévekre van 
pozitív irányban azoktól, akik ma vezetik a baloldalt. 
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Volt érzéke ahhoz, hogy mit lehet és mit nem, s volt 
benne némi „sportszerűség” is, ezt el kell ismerni. Hogy 
példát is hozzak, egyszerre volt tragikus és komikus, 
mikor a Magyar Nemzetet, a tekintélyes történelmi, 
keresztény, nemzeti orgánumot éppen ő mentette 
meg a megszűnéstől – és odaadta Princz Gábornak.20 
Viszont Mádl Ferenc egyik fontos elnöki döntésének 
éppen azt tartom, hogy nem volt hajlandó aláírni Horn 
Gyula állami kitüntetését azok után, hogy Horn egész 
életében büszkén hangoztatta, hogy mindvégig „a jó 
oldalon állt” – szóval 1956-ban, pufajkásként is.

És nézzük most a másik oldalt… A népi-urbánus 
ellentétet például relevánsnak tartotta vagy tartja?

Igen, szerintem már abban benne volt, hogy kik 
mentek el Lakitelekre. Naiv voltam – de legalább a 
fideszes elittel együtt voltam naiv, mert azt hittük, 
hogy ebből mégis összefogás lehet. ’92-ben úgy fogal-
maztuk ezt meg, hogy a mi polcainkon békében megfér 
egymás mellett Arany János, Mrožek és Esterházy 
Péter, a Muzsikás együttes és Tina Turner. A mi gene-
rációnk úgy gondolta, hogy mi leszünk azok, akik majd 
túllépnek a népi–urbánus ellentéten, amely az elmúlt 
150 év magyar valóságát meghatározta. E tekintetben 
számomra Konrád György21 és Csoóri Sándor barátsága 
szimbolikus volt: ellenzéki időkben egy társaságba 
jártak, tudtak egymással beszélni, holott utóbb két 
teljesen eltérő vonalra álltak. Csoóri számomra erkölcsi 
mérce volt, még ha politikailag talán volt is, amiben 
tévedett. Akkor még jó kapcsolatban voltam Hodosán 
Rózával,22 Magyar Bálinttal,23 de Csengey Dénessel24 
és Kiss Gy. Csabával is.25 Nem akartam vagy-vagy-ot. 
De 1994-ben elszakadt a cérna. Élete végére Csoórival 
mély lelki kapcsolatba kerülhettem, emlékszem, foglal-
koztatta őt, hogy Konrád Györggyel még egyszer leülne 
beszélgetni. Már miniszter voltam, de megkerestem 
Konrádot, és azt válaszolta: nincs a szívének nagyobb 
vágya, mint leülni vele még egyszer beszélni. 

20 Princz Gábor (1956–2018): közgazdász, bankigazgató. 1988 és 1998 között a Postabank Rt. elnök-vezérigazgatója. 1997-ben indult 

büntetőeljárás ellene „hűtlen kezelés” miatt, 2009-ben a Legfelsőbb Bíróság pénzbüntetésre ítélte.
21 Konrád György (1933–2019): író, szociológus. A ’70-es évektől a formálódó demokratikus ellenzék egyik meghatározó szereplője. 

1988-ban a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapító tagja.
22 Hodosán Róza (1954): szociológus. A ’70-es évek végétől vett részt a Szegényeket Támogató Alap (SZETA), az AB Független Kiadó és a 

Hírmondó szamizdat tevékenységében. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózata és az SZDSZ alapító tagja. Első férje Demszky 

Gábor, második férje Magyar Bálint.
23 Magyar Bálint (1952): politikus. A ’70-es évek végétől részt vett a demokratikus ellenzék tevékenységében. 1988-ban az SZKH és az 

SZDSZ alapítója. 1990 és 2010 között a párt országgyűlési képviselője, 1998 és 2000 között elnöke. 1996 és 1998 között művelődési 

és közoktatási miniszter.
24 Csengey Dénes (1953–1991): író, politikus. 1987-ben az MDF alapítója, 1990 és 1991 között a párt országgyűlési képviselője.
25 Kiss Gy. Csaba (1945): irodalomtörténész, művelődéstörténész. 1987-ben az MDF alapítója, 1988–89 között az ideiglenes elnökség, 

1990-ben az elnökség tagja. 

Sor került erre?

Nem. Csoóri Sándor állapota rosszabbra fordult, 
felesége, helyesen, már óvta attól, hogy fölzaklassa 
valami. De a szándék megvolt. A rendszerváltó csopor-
tosulások közötti ellentétet 1994-ben tehát már muszáj 
volt komolyan venni, addigra a Fideszben is nyilvánvaló 
lett a szakadás. Nagyon naiv voltam, mert még akkor 
is több akciót is szerveztem, hogy kibékítsem Orbán 
Viktort és Fodor Gábort... Utólag ez már elég mulatsá-
gosnak tűnik.

Mit kellett volna másként csinálni a 
rendszerváltáskor?

Egy történésznek mondjam, hogy ez mennyire törté-
nelmietlen kérdés?

Akkor inkább úgy fogalmazok: mi okozott csalódást 
1989–90 után?

Nehéz kérdés, mert a fő kompromisszumos tétel 
az volt, hogy vér ne folyjon. Ennek érdekében pedig 
minden átalakulást alkotmányosan akartunk végig-
vinni. Ez vezetett az egyik súlyos bűnhöz, a kárpótlás 
és az erkölcsi elégtétel elmaradásához is. Nem volt a 
kommunizmusnak nürnbergi pere! Az, hogy a halálos 
ítéleteket hozó bírók, hóhérok kiemelt nyugdíjjal élde- 
gélhettek tovább, olyan szégyene a rendszerváltásnak, 
amelyet nem tudunk magunkról lemosni – még akkor 
sem, ha a fideszes generációnak ebben még nem 
lehetett szerepe. A kárpótlás is ilyen. Az egészséges 
középosztály megszületéséhez szükség lett volna a 
szabadságra és a szabadság érzetére: azaz hogy szabad 
ember vagyok, és van tulajdonom. Mert ezek össze-
tartoznak. A „szabadság és tulajdon” fontos szlogen 
volt az MDF részéről az első választásokkor is. Tudták, 
hogy az ember akkor szabad az állami redisztribúciós 
rendszertől − akkor nem azon múlik az egzisztenciája, 
hogy lesz-e nyugdíjemelés, szociálissegély-emelés vagy 
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tb-járulékcsökkentés −, ha saját jövedelmet biztosító 
tulajdonnal rendelkezik.

Hogyan érinti ez a középosztályt?

Úgy, hogy ha gazdaságilag és anyagilag független 
vagyok, ha van polgári egzisztenciám, akkor a tulaj-
donom garantálja a jövedelmemet, és nem az állam. Így 
nem vagyok annyira kiszolgáltatva a napi politikának, 
és kevésbé vagyok manipulálható is. A kárpótlás hiánya 
ettől fosztotta meg a középosztályt, a szimbolikus 
kárpótlási jegyekből meg gusztustalan, manipulatív 
üzlet lett. Az egyházak sem kapták vissza a vagyonukat, 
az is álságos intézkedés volt, hogy csak azt kaphatták 
vissza, amivel „szolgálnak”. Így az egész kárpótlás 
végül féloldalassá vált, mert hiszen kik rendelkeztek a 
rendszerváltáskor és azután is vagyonnal, sőt, megnö-
vekedett vagyonnal? A régi kommunista elit tagjai. 
Számomra a nagy megdöbbenés az volt, hogy amikor 
elkezdtem újra foglalkozni azokkal az emberekkel, akik 
1989 előtt rám voltak bízva, szembesültem vele, hogy 
akik a kommunizmusban vesztesek voltak, a rendszer-
váltásnak is veszteseivé váltak. Sőt, vannak abszolút 
vesztesek, a cigányok, akiknek még valami szociális 
biztonságuk volt a kommunizmusban, de utána 
ennyi sem maradt, mert elveszítették a munkájukat. 
A privatizációnak ez a sötét módja nem tett lehetővé 
igazi vagyonhoz jutást, amiből egy polgári vállalkozó 
középosztály fölépülhetett volna. Komoly sérülései és 
fogyatékosságai voltak ennek a magyar rendszervál-
tásnak, ráadásul ha körbenézünk, a környező országok 
– csehek, lengyelek, szlovénok – mind jobban csinálták. 
Ott a privatizáció megteremtette a nemzeti tőkés közé-
posztályt. Ez a feladat nekünk jutott 2010 után. Vissza 
kellett adni magyar kézbe mindazt, ami az 1990-es 
évektől 2010-ig külföldi kézbe került.

Térjünk vissza kicsit az egyházhoz: milyen válto-
zásokat tapasztalt a református egyházban 1990 
után?

A lelkipásztorok, felelős presbiterek szintjén nálunk 
is kibontakozott egy reformmozgalom a rendszer-
váltás idején, de ez elsődlegesen nem közpolitikai 
volt. Arról szólt, hogyan lehet a református egyházat 
hatékonyabbá és vonzóbbá tenni azok számára, 
akiknek szükségük van az evangélium üzenetére. 
Meggyőződésem szerint persze minden ember ilyen. 
Fontos kérdés volt az is, hogyan tudjuk a múlt sebeit 
begyógyítani. Különös alakja volt nálunk ennek az 
újraeszmélődésnek Vályi Nagy Ervin, ’56-os elítélt, 
a csurgói nemzeti bizottság tagja, akit a forradalom 
után bebörtönöztek és megkínoztak. Az 1980-as évek 
elején a már említett Tóth Károly püspök rehabilitálta. 

Tanítani kezdett a református teológián, és kialakult 
körülötte egy ifjú lelkészi és értelmiségi kör, amely 
már tenni akart a változásért. A kör egy része a rend-
szerváltás után politikailag is fontos szereplő lett. 
Rendszeresen találkoztunk Csurgón, az 1990 óta folya-
matosan országgyűlési képviselő Szászfalvi Lászlónál, 
aki vendéglátó házigazdánk volt az 1980-as évek végén, 
1990-es évek elején. Működött ezen kívül a THÉMA 
egyesület, a Theologiai Élet Ma, amelyben próbáltuk 
az egyház és a társadalom megújítását előmozdítani. 
Volt egy nagyon fésületlen lapunk is – Egyház és világ 
–, amelyet a püspökök csak úgy hívtak, „fegyház és 
alvilág”, mert kritikus, talán néha igaztalanul kritikus 
hangot ütött meg egyházunk lelki és szervezeti álla-
potával kapcsolatban. Ezeken a fórumokon próbáltuk 
az egyházi rendszerváltozást megvalósítani: mintegy 
párhuzamban a politika folyamatokkal, de közben az 
egyház autonóm útját járva. Meggyőződésem, hogy 
az egyházaknak ma – Nyugat-Európában különösen, 
de Közép-Európában is – nagy kísértése, hogy semmi 
mást nem csinálnak, csak visszakérődzik azt, amit a 
politika mond. Nyugat-Európában ez balos politika, 
nincs önálló hangjuk. Magyarországon jobb a helyzet, 
de azért itt is megvan a kísértés. Ha már a diktatúrában 
meg tudta őrizni az egyház a belső szabadságát, akkor 
nagyon fontos lenne, hogy a demokráciában se adja 
föl azt. Az egyház sosem lehet valamely párt jársza-
lagján. Büszke vagyok az egyházamra, mert nem adta 
föl az önállóságát. Ha támogatja is valamely politikai 
oldalt, azt meggyőződésből teszi, nem automatikusan, 
szervilizmusból.

Az 1990-es évek elején megnőtt az istenkeresők és 
hitgyakorlók száma?

Igen, mint minden történelmi egyházban.

Hogy látja, mi ennek az oka?

Az emberek számára izgalmas volt megtalálni, hogy a 
kommunizmus elmúltával mi legyen az erkölcsi támasz 
és a viszonyítási pont. 1990 előtt antikommunistának 
kellett lenni, mert ez volt az erkölcsileg hitelesítő. Aki 
együttműködött a kommunistákkal, az erkölcsileg 
gyanús volt. 1990 után azonban kinyílt a pálya, logi-
kusnak tűnt, hogy az egyház lesz majd ez az erkölcsi 
támasz és mérce, a „hitelesítő” a közéletben, kultúrában, 
intézményrendszerben. Ennek viszont az egyházak 
csak részben tudtak megfelelni. Sokan politikai karriert 
reméltek az egyházhoz való közeledésben is, megje-
lentek és beültek az első sorokba. Nagy Péter budafoki, 
korábban komlói lelkipásztor, az egyházi megújulás 
egyik fontos szereplője mondta, hogy ne ezen hábo-
rodjunk föl, hanem azon, ha olyan rossz a lelkész és a 
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gyülekezet, hogy minimum fél év alatt az illető nem jön 
rá arra, hogy itt politikai karriert nem talál, de megtalálja 
Jézus Krisztust. Talál valamit, ami több mint a politika 
és a karrier. Most is úgy vélem, ez a feladatunk, s nem 
az, hogy valaki felkapaszkodásra használja az egyházat. 
Az 1990-es évek elejének felfutása elmúlt, de a kíván-
csiság és a nyitottság megmaradt. Ma Magyarországon 
az intenzív vallásosság mértéke a lakosságban 15–20%, 
vagyis legfeljebb a lakosság egyötöde gyakorló keresz-
tény. Ennél viszont sokkal többen vannak azok, akik 
kulturálisan kereszténynek nevezhetők. Szintén 
biztató, hogy az elsős gyerekek több mint felét hittanra 
íratják be, nem állami etikaoktatásra. A sikert pedig 
azon lehet mérni, hogy megnézzük, a következő 
osztályban is hittanra íratják-e be őket. És ha már az 
előbb a mulasztások szóba kerültek: Magyarország 
volt az utolsó, amelyik a rendszerváltozás után – több 
mint húsz évvel! – bevezette a tanrendbe a hitoktatást. 
Ha összevetjük az előbbi adatsorral, világossá válik, 
hogy ma az egyház, miközben a saját rendszerén 
keresztül nem ér el többet a fiatalok 10 százalékánál, a 

hitoktatáson keresztül majdnem a felével kapcsolatba 
kerül. Nagy missziós lehetőség ez!

Az lesz majd érdekes visszacsatolás, hogy amikor 
ez a generáció felnő, akkor megnézzük, a lakosság 
hány százaléka lesz aktívan vallásgyakorló…

Lelkipásztori praxisomban sokakkal találkoztam, 
akiket gyerekkorukban megérintett a hit, aztán később 
mégsem érezték életmegtartó erőnek. Majd történt 
valami nagy változás – akár pozitív, akár tragikus – az 
életben, s ennek kapcsán sikerült visszatalálniuk a 
hithez. Az egyház dolga az is, hogy figyelje a számokat, 
de még fontosabb, hogy ahol el tudja ültetni a magokat, 
ott ültesse is el. Ha a Jóisten locsolgatja, akkor majd 
kihajt.

Bojtos AnitA

(A képekért külön köszönetet mondunk a Maglódi 
Református Gyülekezetnek.)

Balog Zoltán egyik maglódi konfirmandus csoportja társaságában. 
Fotó: Maglódi Református Gyülekezet

Balog Zoltán (1958): református püspök, politikus. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségizett 
1976-ban. Hazai és külföldi teológiai tanulmányok után, 1983-ban Maglódon és szórványgyülekezeteiben kezdte 
a lelkészi szolgálatot. 1987-től ösztöndíjas volt Németországban, a Tübingeni Egyetemen. 1989 őszén tábori 
lelkészként a keletnémet menekültek között szolgált. Ettől az évtől kezdve a budapesti Németajkú Egyházközség 
beosztott, 1996-tól megválasztott lelkésze. Tanított óraadóként a budapesti teológián, illetve vallástanárként a 
Baár–Madas Református Gimnáziumban. A Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetében három évig volt tudomá-
nyos munkatárs. 1990–1993 között a FIDESZ egyházpolitikai tanácsadója, majd az első Orbán-kormány alatt 
miniszterelnöki főtanácsadó. 2006-tól lelkészi jellege megőrzése mellett tizenkét évig szüneteltette lelkészi 
szolgálatát, mert országgyűlési képviselővé választották. 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője, 
2003-tól a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, majd a kuratórium elnöke. 2021-től a 
Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke.


