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AZ ÁLLAMTÓL A N ÉP I ÁLLAMIG*
István király születésének ezredik, s az új Magyarország alkotmánya tör

vénybe iktatásának huszonegyedik évfordulóját ünnepeljük a mai napon.
Majdnem egy évezred a távolság a két évforduló eredete kiizt, - s mégis van
történelmi rokonsáquk, összefüggésük. Más módon és más tartalommal, - de
a magyar nép történelmi sorsfordulójának a jelképe mind a kettő. Jelképe,
mondom. István király születésének az éve csak a késői emlékez,etben lett
határkő. Vele és általa lett a magyar állam; - de a társadalmi és szellemi
folyamat, amely a magyar államiság megteremtéséhez vezetett, már előtte el
indult; és valójában még az ő életében sem fejeződött be teljesen. Kivételes
emberi és államférfiúi nagysága abban van, hogy benne vált tudatossá .a fel
ismerés: a magyar nép megmaradása a múlttal való könyörtelen szakítást
parancsol.ia. Es e felismerés általa vált kemény, ha kellett kegyetlen csele
kedetek rendező erejévé. Új életformát, új hitet - ha tetszik új ideológiát
adott a magyarságnak - és ezt kifejező új törvényeket. A népek megmara
dása, vagy eltűnése: sok szempontból ma is megfejthetetlen titok. Miért tűn

tek el itt a Duna-Tisza táján az avarok, a hunok, a szkíták? Az, hogy a ma
gyar nép emlékét nem föltárt, ősi temetők őrzik itt, nyilván bonyolult okok
szöv,evénye: - de hogy ezek közt az egyik legmeghatározóbb Szent István
államalkotó műve, aligha vitás. Ha nehéz időinkben felzúgott az ének: "Hol
vagy István király?!" - ez több volt, mint csak vallásos könyörgés. A ma
gyarság megmaradásának reális történelmi jelképe a nagy király emléke.

Es az új, népi Magyarország alkotmánya? Valóság és jelkép egyszerre. A
megmaradás - a folytatás és újat kezdés jelképe. Erőltetett tÖ'rténelmi pár
huzamokat konstruálni oktalan és félrevezető dolog. Bizonyítani se kell, hogy
összehasonlíthatatlanul más volt Szent István államalkotói tette és más a
miénk. Ma más a kor, a kor mai parancsai is másképpen szólnak. "A törté
nelem nem ismétli meg önmagát" - szokták mondani. Ez igaz is. De törté
nelmi szituációk, döntést, választást parancsoló történelmi helyzetek -- más
tartalommal - ismétlt5dhetnek. Az örök folytonosság és a szüntelen változás:
ennek a dialektikája az élet itt e földön. A közösségnek élete is e törvények
szerint alakul. Az a társadalmi változás, amelyet új alkotmányunk 1949-ben
0sszegezett és törvénybe foglalt, szintén előbb megindult már. 1945-ben, a
fe/szabadulással? Éles történelmi cezúrát jelentő módon akkor, - de a fel
oldásra váró ellentmondások már előtte, évtizedek, de nem évszázadok óta
halmozódtak. És a vágy e változásra - sőt a cselekvésre is e változásért 
ott élt a kor mártírjainak (majdnem így mondtam: szentjeinek) az áldozatá
ban. És állíthatjuk-e, hogy ami alkotmányunkban a népi államTól, osztályok
ról, réteqekrbi, emberekről benne foglaltatik, már minden, betű szerint meq
valósult? Sokat kell ezért még tennünk.

Am az bizonyos, hogy az új alkotmány a történelmi »álasztáe, a t6rténelmí
döntés törvénye volt és marad. Egy igazságosabb, emberibb társadalom megte
remtésének az alaptörvénye, - de a magyarság megmaradásánaka jelképe is.

Tudom, történelmietlen dolog így kérdezni: mi lett volna ha? .. Mi lett
volna a magyar nép sorsa, ha nincs István király, ha a magyarság, a keresz
tény magyar állam nem illeszkedik be az akkori Európa kialakuló rendjébe?
Bizonyítható válasz nincs a kérdésre. De az, hogy a pogány, nomadizáló,
rubszolqa társadalommal szemben akkor a keresztény hűbéri állam az előre

lépést jelentette, - ez bizonyos. Kis népek okossága: a megmaradás realiz
musa; - és a megmaradás törvénye, a fejlődés, a haladás irányába mutat.
A.ltalában törvény 'ez; minden korra érvényes és megmásíthatatlan. Mi lett
volna a magyar nemzet sorsa - nemcsak mint végletes ellentmondásokkal;
* Elhang7lott a l1ádióbaJn, augusztus 20-án,
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igazságtaLanságokkaL agyonmérgezett társadalomé, hanem mint nemzeti kö
zösségé is -, ha nem jön a [eiszabtuiulás történeLmi korfordulója és ha nem
váLaszt juk a szociaLizmus útját? Bizonyítható váLasz - szerenceére - erre a.
kérdésre sincs. De, hogya megmaradás parancsa volt ez a választás, - ez is
bizonyos. A szociaLizmus, a marxizmus-leninizmus eszméje nem idegen növény
e tájon? Nemcsak a kínzó és kibékíthetetlen társadalmi ellentmondások, de
történelmi sorsunk ellentmondásai sem lettek volna feloldhatók más válasz
tás, más döntés útján. Nem hiszem, hogy ünneprontás Lenne megmondani: a
kereszténység és a marxizmus-leninizmus, mint ideológiák; egybeolthatatlanok
- ám, hogy mint társadalmi rendező elvek, a maguk korában haladó erőkéní

jelentkeztek, ez alig vitatható.
. Nehéz lenne megmondani, hogy amikor huszonegy évvel ezelőtt, új al

kotmányunk .törvénybe iktatásának napjául augusztus 20-át, Szetit István
napját választottuk, melyik volt ebben az erősebb motívum? A vállalt törté
ndmi folytonosságé, - vagy ellenkezőleg: a szakításé, az egészen másat kez
desé? Ogy hiszem, inkább az utóbbi. A kereszténység is úgy vett át pogány
ünnepeket, hogy egészen más tartalommal töltötte meg azokat, - a szakí
tást hangsúlyozva ezzel is. Es azt se szabad eLfelejteni, hogya maga korában
haladó szentistváni állameszme a késői korok uralkodó osztályainak a kezén ho
gyan vált a haladás-ellenesség eszközévé. A történelmi sorsfordulók mindig is ezt
jelentették: megtagadva foLytatni, - s a változtatásért foLyó harc legélesebb
szakaszában mindig a tagadáson van a hangsúly ...

Ha viszont akkor e dátum elsősorban vita akart lenni a múlttal, egy
történelmi hagyomány reakcióssá torzított tartalmával, - mára, a mélyben
élő összefüggések váltak hangsúlyosabbá. Ha ezen a napon szinte azonos
hangsúllyal beszélünk István ki'ráLyróL és a mi alkotmányunkról, ez nemcsak
azért van, mert a millenniumi megemlékezés erre kötelez. Ezért is, természe
tesen, - de ez a kötelesség nem külső parancs, nem politikai manipuláció
(ahogyan ellenségeink mondják), hanem meggyőződéssel vállalt nemzeti fel
adat, A szintézis-teremtés vállalása. Emberi közösség, népi, nemzeti közösség
nem élhet s nem fejlődhet önbecsülés nélkül. Mások megbecsülését se köve
telheti enélkül. Es a nemzeti önbecsüléshez tartozik az is, hogy mit tart a
maga múltjáról, hogyan hall a maga hagyományairól. A múlt megszépítése,
hamis misztifikálása, - nem önmagunk lebecsiiléee? - viszont a hagyomá
nyok, a nemzeti sorsot, a megmaradást és folytatást meghatározó események
jelképeinek a tagadása csak álradikalizmus. "A múltat végképp eltörölni ...":
a hivő sereg nem indulhat, soha nem indulhatott harcba az 'Újért e forra
dalmi riadó néLkül, - ám a nekifeszülő szembenállásban is ott él a megha
ladva folytatás ígérete. A legracionálisabb társadalom sem élhet kultikus jel
képek nélkül és az még nem behódolás az irracionalizmusnak ; - hanem el
múlhatatlan emberi vágy.

A mi szocialista államiságunkat nemcsak egy évezred választja el István
királyétól, hanem az eszmei, történelmi minőség átívelhetetlen különbsége. Sőt

mi - ha messzi távlatként is - az állam megszüntetését akarjuk. De ha ma
l~lünk, ha szocialista nemzeti államot teremthetünk és tervezhetilnk egy új ezer
esztendőt. ez csak azért lehetséges, mert István megteremtette a magyar álla
mot; lépcsőt teremtett a.jövendőnek. Kemény kézzel, s a királyi jogart vérben
is megmártva; bölcsességgel és engesztelhetetlenséggel az a jogar akkor mégis
egy ezredév útjait j!eWlte meg.

A szentistváni gondolat, az utódok hivatalos ideológiájaként más népek'
leigázásának az eszközévé vált. Nacionalizmussá, nemzeti tilrelmetlenséggé. il
múltnak ezt a hagyományát meqtaqadtuk ; - és helyes hogy megtagadtuk.
Am a nagy erőforrást jelentő szocialista patriotizmusnak, alkotmányunk szel
lemé'Tl,~k alkotó eleme az, ami a hagyományból haladó és élő maradt. Az II
természetes törekvés is, hogy nem mások ellen, nem mások rovására, de máS'
népekkel egyetértésben, őrizni és erősíteni akarjuk a magyar népet, a szo
cialista hazát.
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