
LUKÁCS LÁSZLÓ Akkor és ma
Szent István ünnepe állami és egyházi ünnep egyszerre: a magyar
ságé és a kereszténységé. Tehát nem csak a keresztény magyaroké
vagy a magyar keresztényeké: az államalapító királyt sajátjának
érezheti minden magyar ember, a hitvalló szentről pedig, bár ki
sebb fénnyel, de az egész katolikus egyház megemlékezik.

E kettős ünnep minden évben fölveti magyarság és kereszténység
kapcsolatának kérdését. Mit adott a kereszténység akkor a magyar
ságnak, és mit ad ma? Akkorjelentősen hozzájárult a magyarság civi
lizációs, szellemi és kulturális fölemelkedéséhez: bekapcsolta az or
szágot a népvándorlás nyomán formálódó új európai kultúrába,
amely lassan magába szívta a görög-római örökséget és a Biblia vilá
gát. Akkora kereszténység fölvétele belépőjegy volt az európai orszá
gok közösségébe, a bizánci kereszténység helyett a latin egyházhoz
való csatlakozás pedig eldöntötte az ország nyugati orientációját.
Akkoraz egyház minden szempontból nagyhatalom, sőt a legnagyobb
hatalom volt a világon (hiszen Európán és a mediterrán térségen kívül
nem létezett számukra világ).

Az Evangélium pedig ettől kezdve végigkísérte a magyarság éle
tét. Befelé: őrködött az ország rendje és békéje fölött, a közjó szol
gálatára, a nemzet egészéért való együttmunkálkodásra tanított. Ki
felé: az ország "zivataros századaiban" a nemzet megtartó ereje volt
a Gondviselésbe vetett hit: akár keletről, akár nyugatról jött fegy
veres támadások pusztították el vagy igázták le az országot, Isten
áldásáért fohászkodtak, az ő oltalmába ajánlották az országot.

Mára az egyház nem politikai és gazdasági nagyhatalom többé,
sem a nagyvilágban, sem idehaza. Társadalmi, sőt erkölcsi és spiritu
ális jelenléte is meggyöngült Európa-szerte, így Magyarországon is.
Küldetése pedig ma talán fontosabb, mint valaha. Az evilágba bele
feledkezőknek vagy éppen belekeseredőknektanúságot tesz arról,
hogy az élet nem ér véget a halállal, hanem folytatódik egy másik,
ennél végtelenül hatalmasabb és boldogabb életben. Az agressziótól
és terrorizmustól szabdalt világban hirdeti, hogy a lét csak a szeretet
ben válik teljessé. Minden egyéni és csoportos önzéssel szemben szót
emel az igazságosság, a béke és a közjó érdekében, az emberi élet, kü
lőnösen a gyöngék és az elnyomottak védelmében. A sokakból fel
törő, de tévutakon bolyongó spirituális vágyaknak pedig megmutatja
az egyetlen igazi célt és járható utat, amely valódi boldogsághoz ve
zethet: Isten szeretetközösségében.

Hatalmi eszközeit elveszítette az egyház: felülról parancsolni nincs
módja többé. Kérni és figyelmeztetni, meghívást közvetíteni és tanú
ságot tenni tud csupán. Urától kapott missziója azonban talán éppen
így válik hasonlóbbá az első tanítványok közösségéhez, akiket Jézus
nincstelenül és eszköztelenül küldött a világba.
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