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Az ezeréves magyar államról

Ezredvégi jegyzetek az államról

Hatalmi állam – szolgáltató állam

Az állam területigazgatási szervezet,
amely a területén élõ népek (polgárok)
köznapi életének kereteit biztosítja.
Mûködteti az erre szolgáló intézmé-
nyeket. Közösségmegtartó erõ.

A régi történetírás – mind a polgá-
ri, mind a marxista – az államot elsõ-
sorban hatalmi erõként mutatta be:
külsõ és belsõ funkcióját hangsúlyozta.
Ez az egyoldalú felfogás a 19–20. szá-
zadi európai nemzetállami összeütkö-
zések eredményeként alakult ki, mind
a politikai gondolkodásban, mind a
történetírásban.

Az európai politikai adminisztrá-
ciók – mind az egy-, mind a többpárti
adminisztrációk – máig szenvednek
ettõl az európai örökségtõl: gyakran a
politikát a hatalommegszerzés és a ha-
talommegtartás technikájaként fogják
fel, nem pedig a közösség mûködteté-
sének eszközeként. Kevés gondot for-
dítanak a társadalom, a közösség ver-
senyképességének erõsítésére. Ezért
hangsúlyozzuk évek óta: az európai –
és így a magyar – állam jövõje: a hatal-
mi állam felváltása a szolgáltató állam-
mal. Az európai államrendszerek ezer-
éves történelmének tapasztalataiból
levont következtetésünk ez.

Mind a „hatalmi”, mind a „szolgál-
tató” funkció benne rejlik az államok
történelmében. A politikai harcok, a
háborúk iránti egyoldalú érzékenység
az újkori történetírásban eltakarta ezt
a kettõsséget. A figyelem csak a „hata-
lomra” irányult. Mind többet tanulmá-
nyozzuk a társadalmat mûködtetõ kul-
túrát, technikát teremtõ ember törté-
nelmét, annál erõsebben domborod-
nak ki az állam szolgáltató vonásai.

Tanulmányozzuk az európai, a dél-
amerikai, a keleti kultúrák történel-
mét. Következtetésünk: azok a népek
maradtak fenn, amelyek képesek vol-
tak az életfeltételeket szervezõ terület-
igazgatási egységeket (államokat) al-
kotni. Minden szervezetben hasonló
ismertetõjegyek: a termelés, a kereske-
dés, a napi közösségi érintkezés rend-
jét szabályozó törvények; azok betartá-
sát felügyelõ és ezek fenntartását az
adóból ellátó intézmények együttese.
És természetesen a területet, a hely-
béliek javait védelmezõ katonai szer-
vezet.

A magyar állam: minden itt élõ nép megtartója

A Kárpát-medencében 1000 körül
megindult államszervezõdés minden itt
élõ, vagy ide beáramló nép életben
maradásának feltétele volt. Itt élõ
szláv, maradék avar, germán és más
népek, a nemrég megtelepült magya-
rok elõnyére is szolgáltak. (Hozzávetõ-
legesen egy idõben jönnek létre mo-
dern államok a Balti-tengertõl az Ad-
riáig és a Fekete-tengerig húzódó terü-
leten. A római, majd a Frank Biroda-
lomra épülõ nyugat-európai állam- és
közösségszervezõdés kiterjeszkedése a
keleti peremterületekre. A lengyel, a
cseh, az orosz, a horvát államok szüle-
tésének kora.)

A Kárpát-medence új és gyorsan
erõsödõ államszervezete törvényeivel
szabályozta a belsõ rendet, a napi
munkavégzés, kereskedelem, mûvelõ-
dés, hitélet, családi élet, öröklõdés
szabályait, a természet és ember viszo-
nyának kereteit. A kiszámíthatóság, az
életbiztonság vonzotta ide a nagyszá-
mú betelepülõt a 11. századtól. Néme-
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tet, franciát, itáliait, zsidót, örményt,
szlávot. Lovagot, kézmûvest, földmû-
vest, írástudót, papot egyaránt.

Ez az állam volt a bölcsõje a szlová-
koknak a 13. században, továbbéltetõje
a török elõl menekülõ szerbeknek a
14–15. században. Ez az államszervezet
az európai nemzeti újjászületés 19. szá-
zadában hazája nemcsak a magyar, de
a szlovák, délszláv, román nemzeti
mozgalmaknak is. Nehezen fogadják el
a velünk évszázadokig egy igazgatási
keretben élt testvéri nemzeteink politi-
kai elitjei ez a tényt: a Kárpát-meden-
cei magyar állam érdeme, hogy min-
den itt lakó etnikumnak-nemzetnek
védelmezõje volt. (Adott esetben külsõ
– és nemcsak keletrõl, de nyugatról is
fenyegetõ – támadásokkal szemben.)
És nehezen fogadják el nemzettestvé-
reink a történelmi tényt: a magyar ál-
lam minden itt lakó etnikum nemzet-
állama volt. Nem csak a magyarok
állama, ahogy azt a régi történetírás
sulykolta atyáink generációinak fejébe.
Nem csak a magyar volt államalkotó.
Államalkotó volt mindenki, aki törte a
földet, szabályozta vizeinket, irtotta a
bozótot, kiknek keze nyomán szárba
szökkent a gabona, szaporodott az
állat, épültek az utak, a házak. Magyar,
szláv, román, német, zsidó. Kik ma-
gukkal hozott vagy itt kibomló hagyo-
mányaikkal, érintkezési, termelési szo-
kásaikkal ezeket a csodálatos, életerõs
kultúrákat alakították. Egymást meg-
tartó kölcsönviszonyok.

Vajon nem feledkezünk meg most,
az 1000. évfordulón, hogy az igazgatási
szervezet értelme: az egyén, a közösség
életerejének minél teljesebb kibomlá-
sát biztosítani?

A magyar állam: befogadó

A magyar állam befogadó igazgatási
szervezet volt. És a magyar etnikum, a
magyar nemzet is. Az államalapító
Szent István híres soraiban foglaltak,
rövid idõszakok kivételével, érvényre is
jutottak. „Mert amiként különb-különb
tájakról és tartományokból jönnek a
vendégek, úgy különb-különb nyelvet
és szokást, különb-különb példát és
fegyvert hoznak magukkal s mindez az

országot díszíti, az udvar fényét emeli,
s a külföldieket a pöffeszkedéstõl el-
rettenti. Mert az egynyelvû ország
gyenge és esendõ. Ennélfogva megpa-
rancsolom neked, fiam, hogy a jövevé-
nyeket jóakaratúan gyámolítsd és becs-
ben tartsad, hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak, mintsem másutt lak-
janak.”

Rövid korszakok voltak a kirekesz-
tõk gyõzelmének korszakai: az 1938–
45 és az 1949–56 közötti idõ. Amikor
származás, vallás, majd osztály-hova-
tartozás alapján taszítottak ki hasznos
nemzettársakat közülünk. Sõt, meg-
alázták õket. Mint ahogy rövid és rossz
végû akció volt az is, amikor a század-
elõn állami erõvel próbálták akadá-
lyozni az államon belüli nem magyar
népek anyanyelvi oktatási intézménye-
it. (Ahogy ezt tették azután a szomszé-
dos államokban 1920 után nyolcvan
esztendeje az ott élõ magyar nemzeti-
ségûekkel.) I. István és a magyar állam
vezetõinek gondolkodásában a nomád
sztyeppei népek etnikai-vallási bölcs
türelme és a keresztény univerzalizmus
épült csodálatosan egymásra.

Életben maradásunk, versenyképes-
ségünk alapja ezer éve vezéreszme. Jó
alapelv, hasznos alapelv 2000-ben is...

A keresztény állam: a társadalmi modernizáció
eszméje

A kereszténység: társadalmi moderni-
záció volt. Nem egyszerûen az „egyén”
és a „földöntúli”, ember és Isten, em-
ber és természet viszonyának átértéke-
lését jelentette, hanem egy új életrend
felvételét. Keresztény egyházainknak
elgondolkodtató kérdés: vajon az új-
kori társadalmi-politikai harcok nem
fedik-e el teljesen a kereszténység nagy
– máig érvényesíthetõ – társadalom-
szervezõ erejét? Az ateisták és hívõk,
az egyházi és civil szervezetek közötti
harcok zajában elvész a tanítás törté-
nelmi alapja: az élet, az utódnevelés
biztosítása szent, a kölcsönösség, a sze-
retet, a szociális kegyesség, a türelem
elsõrendû parancs; s hogy az ember
nemcsak termelõ, harcoló, de egyben
lelki életet élõ lény! Feledésbe merül,
hogy a tízparancsolat tulajdon-, család-

és életvédelme kemény modernizációs
alapelvek voltak! S hogy az egyházszer-
vezet az európai kultúra bábája volt. A
szerzetesek nemcsak hittételekre,
imádságokra tanították a helyi társa-
dalmat, de gazdálkodni, szõlõt, nö-
vényt nemesíteni, sõt vízvezetéket épí-
teni. Az egyházi hiteleshelyek a jog-
szerûség biztosítói, az írásbeliség mû-
helyei voltak. A hitélet pedig a közös-
ségi viselkedés, gondolkodás, éneklési
szokásrendek kerete.

Mennyi félelem él a mai nem hívõ
társadalomban attól, hogy a keresz-
ténység eme érdemérõl beszéljünk! És
általában attól, hogy elismeréssel szól-
janak a vallások – legyen szó a keresz-
ténység különbözõ felekezeteirõl, de
ugyanígy a zsidókról vagy a világ más
részein mohamedánokról, buddhisták-
ról – közösség-nevelõ erejérõl.

*

Jegyzet. Az év utolsó napja. Készül
1999 mérlege a Naplóban. Határain-
kon belüli politikai civódások a koro-
náról alig szólnak a valódi ünneprõl, az
államalapításról, a magyar államiság-
ról, kereszténységrõl. Lanyhuló figye-
lem a szociális feszültségek, a nemzeti
kisebbségek iránt. És ostoba kísérletek
a kirekesztés erõsítésére. Határainkon
túl, szomszédainknál az elõretörõ új
generációk értetlensége a magyarság
keserveivel szemben. Pedig azt hittük,
a trianoni generációk nyugalomba vo-
nulásával csillapodik majd a bizalmat-
lanság velünk, magyarokkal szemben.
Nyugati határainkon pedig megjelenik
az idegenellenesség politikai program-
ja. A nyugati politikai elit „elítél”,
„hangoskodik”. Ahelyett, hogy a mu-
lasztásait elemezné, amely mulasztások
miatt az új veszélyek megjelennek.

„Jól kezdõdik” az új év, az évezred
utolsó – legalábbis a keresztény idõ-
számítás szerint utolsó – esztendeje.
De az újragondolást nem szabad felad-
ni. S azt sem, hogy a magunkat meg-
tartás érdekében a világgal mérjük ma-
gunkat.

GLATZ FERENC


