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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő Úr!  

Kedves Barátaim! 

 

Könnyű lenne azt mondani, hogy Szent István 

ellenfelei, akikkel küzdve, harcolva kiépítette és 

hazánkká tette ezt az országot, mind elmaradott 

gondolkodásúak, ostobák, a régi rend eleve bukásra 

ítélt hívei voltak.  

 

Olyan emberek, akik csupán hatalomvágyból, 

pogányságból álltak ellent az új, keresztyén 

királynak. A szent istváni álom, az államalapítás 

nagysága nem csupán a fennkölt s nemzetmentő 

gondolatnak, a megvalósítás sikerének, de a méltó 

ellenfeleknek is köszönhető. Egyetlen percre sem 

volt megkérdőjelezhető ezeknek az ellenfeleknek a 

magyarság iránti elkötelezettsége, sok esetben 

keresztyén hitük sem.  

Mégis, István volt az a magyar nép akkori vezetői 

közül, aki világosan és egyértelműen megértette a 

szálláshely és az ország, valamint a törzsszövetség 

és az állam, a sokaság és a nép-nemzet közti 

különbséget.  

 

A méltó ellenfelek, méltó megvalósulást és végső 

soron jobb országot eredményeztek.  

 

Miért Szent István ellenfeleivel kezdtem ünnepi 

beszédemet? Röviden megválaszolható: azért, mert 

nekik is köszönhető, hogy 1008 éve áll ez az ország.  

 

Ők is részei annak a megharcolt, megszenvedett, 

tervszerűségében is grandiózus egységnek, 

egyezségnek, amely egyértelműen és tisztán rajzolta 

ki Magyarország alapjait, s jövőjét. 
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Ajtonnyal elbukott Bizánc alternatívája, ahogy 

meggyengült akkoriban maga a bizánci birodalom 

is. Koppánnyal elbukott a törzsszövetségi rend, s a 

fekete magyarokkal és más kisebb vezérekkel 

együtt elbukott a pogányság is. A keleti típusú 

berendezkedés, vallásával, államrendjével együtt 

veszített a nyugati keresztyénséggel szemben.  

 

Világossá vált, hogy egyetlen járható útja van a 

magyar államnak, s ez-az, amit Szent István 

képviselt. Ezen a tiszta, egyértelmű alapon jött létre 

az a Magyarország, amelynek egyik nemzeti 

ünnepét minden év augusztus 20.-án, Szent István 

napján tartjuk. Szent István egész életét ennek az 

országnak a megteremtésére és megszilárdítására 

tette fel. 38 éven keresztül folyamatosan és 

sikeresen győzte le az akadályokat.  

Sorban és mindet. Egy harcot nem tudott csupán 

befejezni: a nem méltó ellenfelekkel vívott csatákat.  

 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

 

A megalkuvó, az álszent, a képmutató vezérek a 

király halálát követően szinte azonnal újra kezdték a 

harcot, amely akkor immár a kialakult magyar állam 

egységét és épségét veszélyeztette.  

 

A behódolt Vata fia, ismét zászlajára tűzte a 

pogányság visszaállítását, harca azonban István 

utódainak köszönhetően elbukott. A pogány magyar 

vallás és kultúra semmivel sem volt alacsonyabb 

rendű, mint a kor más kultúrái, s eltűnése minden 

bizonnyal nagy veszteség. István nagy - s méltó - 

ellenfeleit, a magyarok közül, sokan támogatták.  
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Az ország egysége, az a közmegegyezés, hogy 

milyen legyen ez az ország, azonban kialakult 

mégis. Hogy ez sikerülhetett az annak volt 

köszönhető, hogy a Szent István-i állam jobbat 

hozott, jobb életminőséget.  

 

Mégis, abban bizonyosak lehetünk, hogy a 

keresztyénség megtermékenyítő ereje, a keresztyén 

államok közössége nélkül nagyobb veszteség 

érhetett volna bennünket. Sem gótikus épületek nem 

állnának, sem a reneszánsz, sem a barokk nem 

érintette volna hazánkat, ahogy egyetemeink is 

sokkal később jöttek volna csak létre.  

 

A nem méltó ellenfelek újra és újra megfizettetik 

velünk - mindenkivel - képmutatásuk árát. Van, 

hogy vérrel, van, hogy a rombolással, vagy a meg 

nem valósuló építés okozta lemaradással, kell 

fizetnünk. Minden korban.  

 

Sokszor idézték már Széchenyi mondatát: 

„Magyarország pillanatai drágák”. Amiben István 

megváltoztatta az országot, fejlődést, előrelépést 

jelentett. Nem csupán azt jelentette ez, hogy a 

bizonytalan, félnomád körülményeket egyre inkább 

a rend bizonyossága váltja fel. Nem.  

 

Új ismeretek érkeztek az országba, olyan ismeretek, 

amelyek képessé tették népünket a túlélésre és a 

fejlődésre, legyen szó a szerzetesekkel érkező 

oktatásról, vagy a templomok, testet és lelket 

egyaránt oltalmazó védelméről. A szokást 

felváltotta a törvény, amely egyértelművé tette az 

egész közösségre - nem csak annak egyes részeire -  
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vonatkozó szabályokat. Fontos ez, hiszen még 

napjainkban is tapasztalhatjuk, láthatjuk, hallhatjuk, 

hogy vannak, akik a törvényen felülállónak képzelik 

magukat.  

 

De István óta van törvény, amely alapján meg - és 

elítélhetjük őket. Szent István előtti időben az ilyen 

hatalmasságok nem voltak megítélhetők. Ha 

megveretni, besározni akartak valakit, vagy éppen 

csak elvenni készültek valamit, azt bármikor 

megtehették szerte az országban.  

 

Mondhatja bárki: van még tennivaló ezen a téren 

napjainkban is. Igen, van. A ma Magyarországa 

látszat-ország mely a kiváltságosaké. Azoké, akik jó 

időben, jó helyen voltak. Ma Magyarország polgárai 

újra emberhez méltó életre vágynak. Itt és most! 

Olyan életre, ahol a gyermek nem teher, a munka 

nem alamizsna, a hit nem szégyen. Ahol a nyugdíj 

nem segély, a tanulás nem kiváltság, az egészség 

nem üzlet, az otthon nem vágyálom, és ahol nem 

dönthetnek rólunk a megkérdezésünk nélkül. Igen, 

van tennivalónk, mert a látszat-ország a mai napig 

is, itt van.  

 

Képviselői ugyanúgy magasra juthatnak, mint 1000 

esztendeje. Ha a fejlesztésből csak a terv, ha az 

építésből csak a statisztika valósul meg, ha leépül 

mindaz, ami korábban már megvolt, akkor az, 

ennek a látszat-országnak a műve. Tavaly, 

ugyanebből az alkalomból azt mondtam:  

 

„Az ország viszonyai hozzánk tartoznak. Ne érjük 

be annyival, hogy a jelen viszonyait elemezve 
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elkeseredünk, reménykedünk, vagy felháborodunk. 

Az állam nem csupán a hatalom intézményeiből áll, 

hanem mi is részesei vagyunk annak. Bárki, 

bármilyen egyszerű polgár része és alakítója az 

államnak, s mint ilyen lehetősége, hogy alakítsa 

sorsát, viszonyát az ország vezetéséhez.” 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 

 

A Szent István-i mű, az erkölcsi és politikai 

intelmek egyaránt átszövik életünket a mai napig. 

Amikor azt mondjuk, hogy István államot alapított, 

országot épített, akkor azt is mondjuk, hogy 

bazilikát építtetett, akkor azt is mondjuk, hogy 

templomokat, várakat emeltek az ország 

valamennyi táján, létrehozták a vármegyerendszert.  

Mindenhol.  

Nagyon fontos ez, hiszen azt mutatja István nem 

egyedül és szűk kíséretével vett részt az ország 

szervezésében, abban részt vett a magyar táj 

valamennyi lakója.  

 

Az esztergomiak, a csanádiak, a vasváriak, az egész 

országban az emberek részt vettek a lélegzetelállító 

építkezésben. Ma is ha akarunk, mindannyian 

részesei lehetünk országunk, és városunk 

építésének.  

 

Nem kell beérnünk a felvetéssel, a tervvel, az 

ígérettel, ezer éven át már bizonyítottuk, hogy 

cselekedni is képesek vagyunk. Ahogy a keresztyén 

egyház a lelkeket, a várak a gyepűket, a gazdaságok 

a termelést, úgy csatornázta be az egész 

magyarságot az építkezés, a fejlődés igénye, öröme.  
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Minden fejlesztés egy újabb lépés Szent István 

útján. Minden nem csupán hírből hallott, hanem 

ténylegesen végzett munka abba az irányba mutat, 

amelyet Szent István jobbja jelölt ki.  

 

Ő az, aki mindig felénk nyújtja jobbját, akkor is, ha 

útmutatására, akkor is, ha támogatására, erejére van 

szükségünk. Olyan esetekben, amikor közösen 

hozzáteszünk valamit országunk, vagy városunk 

értékeihez, viszonozzuk ezt a kézfogást.  

 

Nem kell messzire mennünk példáért, hiszen itt 

Érden a Csatorna Társulat létrejötte jól mutatja 

mindezt. Voltak itt is, akik csak beszéltek erről sok-

sok éven át, s voltak, akik még örültek is volna, ha 

nem sikerül.  

De látszat Magyarország elmerült az érdi emberek 

egységében, együttes vállalásában, az értékteremtés, 

a városfejlesztés örömében.  

 

Minden alkalommal, amikor hazánk valamely 

települése fejlődik, előrelépnek bármely területen, 

olyankor egy kicsit mindig újra és újjá születik a 

Szent István létrehozta magyar állam.  

 

Boldog születésnapot Magyarország, boldog 

ünnepnapot érdiek! 


