
LUKACSlÁSllÓ Magyar és európai
Szent István király ünnepe minden évben számvetésre késztet: múl
tunk tükrében nézünk szembe jelenünkkel és jövőnkkel. Mit jelent
ma magyarnak lenni az Unióvá formálódó Európában és oly nehe
zen bontakozó új "jogállamunkban"?

A Bibliának talán legfurcsább története Jerikó elfoglalását beszéli
el. Eszerint a bevehetetlenül erősnek tartott várost nem harccal fog
lalja el Józsue, hanem az Úr erejével. A mesés történet nem is vár
ostromról szól, hanem liturgiáról: a város falai maguktól omlanak
le. Izrael fiai azonban visszaélnek szabadságukkal: megszegik a
törvényt, elárulják az Urat, s ezért nekik is pusztulniuk kell.

Idestova két évtizede Európában is váratlanul leomlottak a
Keletet és Nyugatot elválasztó, öröklétűnek vélt falak, és egyet
len, (legalábbis látszólag) szabad térség jött létre: megnyílt annak
lehetősége, hogy békésebb, boldogabb jövőt építsen magának.

Az államalapító király ezer éve szinte lehetetlen feladatra vállal
kozott: megvédeni a hazát a szomszédos birodalmak hatalmi befo
lyásától, viszont átvenni minden lelki-szellemi-kulturális értéket a
nálunk fejlettebb országoktól. Legenda és valóság a lényegre mutat
rá: István egy harmadik erőre, Istenre bízta rá országát. Magyar
ságtudat és európai tágasság, jog és erkölcs az ő szemében szinté
zist alkotott az Isten előtt vállalt felelősség tudatában.

A közelmúlt történelme sok elrettentő példával mutatja, hogy iga
zi szabadság nem létezik az erkölcsre támaszkodó jogrend nélkül.
Hatalomra került diktátorok törvénnyé kiálthatják ki a jogtalanságot,
a szabadság önmagában még a korlátot nem ismerő önzés és a fék
telen szeszély melegágya is lehet. A törvényalkotásnak olyan alapér
tékekre kell épülnie, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni és ki
játszani, amelyek fölötte állnak minden emberi manipulációnak.
A Biblia emberének Isten jelentette a törvény megföllebbezhetetlen
garanciáját. Szekularizálódott világunkban van-e ilyen garancia, egy
másért és önmagunkért vállalt felelősségtudat? Képes-e korunk
egyetértésre jutni azokban az erkölcsi alapértékekben, amelyek nél
kül hosszú távon képtelen boldogulni akár országos, akár kontinen
tális szinten? Elfogadja-e újra a Biblia kínálta sziklaalapot?

A politikai szabadság és a nemzeti függetlenség önmagában még
nem teremti meg és nem is garantálja ezt az értékrendet. A széthú
zás erői erősebbnek bizonyulhatnak a szolidaritásnál, az egymásért
vállalt felelősségnél. Egyelőre mintha inkább távolodnánk a nemze
ti összefogástól, attól, hogy egyéni és csoportérdekeket félretéve
közös erővel próbáljunk boldogulni. Mintha ma is igaz volna: "Óh,
én nem így képzeltem el a rendet. I Lelkem nem ily honos. I Nem
hittem létet, hogy könnyebben tenghet, I aki alattomos." A költő

vel folytathatjuk: "Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet... "
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