
 
 

Szijártó István 
 

„Éld meg újra az igazi értékeket...” 
 
 

Jó lenne, ha mindenki számára nyilvánvaló lenne az is, hogy a magyar – magyar 
kézfogásoknak nincs alternatívája. Ezer éve minden nemzedék érzi, hogy a nemzeti egység 
megteremtése minden politikai, gazdasági, kulturális, tanügyi programnál előbbre való. Erkölcsi 
kérdés ez elsősorban. 

A születés, az élet, nemzeti megmaradásunk kérdése után rögtön az első a nemzeti 
egység. Kodály jegyezte fel 1934-ben: „Aki nem tartozott soha valamely nemzethez, az nem tartozhat 
soha az emberiséghez. Aki egy nemzetet megértette, csak érthet meg egy másikat, s aki egyet sem, hogy akarna 
százat?” Egyetértünk e mindnyájan Márai Sándor véleményével? „Mindegy kik beszélnek Hazád 
nevében – te hallgass Hazádra. Mindig mindent adjál oda Hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme 
számodra Hazád nélkül. Egyáltalán semmit ne várj Hazádtól. Csak adjál azt, ami a legjobb életedben. Ez a 
legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.” 

Meggyőződésem, hogy a világon nem összeesküvésekkel lehet segíteni, hanem, 
nemeset sugárzó, hívő emberekkel. Nem összeesküvés-elméleteket keresni, hanem tehetséges, 
szorgalmas és jól felkészült kutatókat nevelni. 

I. Ottó 962-ben Római császár lett. A Kárpát-medencében pedig létrejött a magyar királyság. 
A szaktudomány már jelezte, de a köztudatba még nem került be, hogy Szent István királyunk nem 
pusztán megkoronázott, de „felkent” király volt. Kortársai közül csak a német, angol és francia király 
volt felkent uralkodó. Az Árpádok királysága számottevő európai középhatalom volt.  

Tehát egy időben északról, keletről és délről három különböző kultúrkörhöz tartozó 
népcsoport támadja a keresztény Európát... Ehhez a nagy történelmi – társadalmi - lelki 
kísérlethez csatlakoztak államszervező nagy királyaink, Árpád-házi szentjeink, ennek volt félezer éve át 
védelmező bástyája a magyar királyság. S amikor félszázados kirekesztés után visszatérhettünk Európába, 
addigra annak Uniós alkotmányából – még a preambulumból is! – hiányzik Isten neve és a keresztény 
gyökerek említése. Az én kérdésem: nekünk hiányzik-e? 

Európa mindig a fény felé, a világosság felé törekvés jelképe volt, építette a hit katedrálisait, 
de közben költői, filozófusai, tudósai feltérképezték az éjszakát, a pincéket, a kazamatákat is. A 
prágai Károly Egyetem római katolikus pap professzora Tomas Halik Európa lelke c. kitűnő 
tanulmányában elemezte Európa reményeit, álmait, terveit a szkepszis, humor, irónia áldásait. A 
görög filozófia és a zsidó gyökerű kereszténység talaján kialakult ortodox keresztény vallás a 
római jog erejével alátámasztva tette a nyugat közös nyelvévé „a szeretet és remény” vallását. 
Az új Európa egysége (az Atlanti óceántól az Uralig) nem szűz földön épül, hanem elfelejtett 
kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák 
vannak. Az európai irodalom megkísérelte megrajzolni az európai ember vonásait, jellemét, 
törekvéseit – megteremtve: Prometheusz, Oidipusz, Odüsszeusz, Merlin, Parsifal, Ahasvér, Faust, 
Hamlet, Don Quijote, Don Juan, Oblomov, Svejk, Josef K alakját. Láttuk, hogy az európai 
szellem védtelenné vált a XX. századra, nem akadályozhatta meg a két világháború a fasizmus és 



bolsevizmus borzalmait... A nyugati értékek – emberi jogok, lelkiismereti szabadság, a jogállamba 
és demokráciába vetett hit, a szabad gazdaság – hazájává ezekben az évtizedekben az Amerikai 
Egyesült Államok vált, mely úgy látom, éppen most szemünk előtt veszíti el rövid történelme 
során szerzett erkölcsi tőkéjét. 

Valami újat és jobbat a „fides et ratio” – a hit és értelem szövetsége teremthet az emberiség számára a 
XXI. században. 

Jan Tinbergen Nobel-díjas közgazdász szerint az emberiség jövője egy új átfogó etika 
kialakításán múlik, mely az együttműködésen, a jobb kölcsönös megértésen, a gyanakvás és 
rövidlátó érdek szükségszerű háttérbe szorításán, valamint azon múlik, hogy „megállapítjuk a túlélés 
normáit, s nem egyszerűen a túlélést tekintjük normának...” 

A római pápa üzenete 1982-ben Santiago de Compostelából az utóbbi években nálunk is 
megismert, népszerű zarándokút az „El Camino” végállomásáról, szent Jakab sírjáról: „Én János 
Pál, Péter utóda a római székben, én Róma püspöke és az egyetemes egyház pásztora, innen Santiago de 
Compostelából a szeretet kiáltását küldöm feléd vén Európa: találd meg önmagadat, légy önmagad! Fedezd fel 
eredetedet, éleszd fel gyökereidet! Éld meg újra az igazi értékeket, amelyek dicsőségessé tették történetedet, és 
jótékony hatással voltak más földrészekre!” 

 
Dr. Szijártó István: „Egyöntetűségünk csodaszarvasa”. Balaton Akadémia Kiadó, Keszthely, 2010 

 
 
 
 

 


