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Varga Józsefné dr. 
 

Múltunk megtartó ereje 
 
Manapság gyakran emlegetjük a fenntartható fejlődés fogalmát. Vajon csak 

ma, csak a mostani nemzedékeknek lett fontos ez a gondolat? És vajon teszünk is 
valamit a fenntarthatóság érdekében, vagy csak beszélünk róla?  

Sokan és sokféleképpen fogalmazták meg, hogy mit is jelenthet a fenntart-
hatóság. Én most ennek a fogalomnak egy lényeges, de kicsit szubjektív megköze-
lítésű értelmezésére mutatok rá, arra a tartalomra, amely kiemeli a múlt, jelen és 
jövő szoros összetartozását. E szerint a meghatározás szerint a mát, a jelen világát 
– amelyet elődeink hagytak ránk – tegyük élhetővé és biztonságossá. És ezt a 
jelent saját tudásunkkal, munkánkkal még szebbé. még gazdagabbá téve adjuk át 
utódainknak, hogy számukra is adott legyen egy emberhez méltó, boldog jövő. A 
jelen és a jövő viszont csak akkor lehet emberhez méltó és boldogságot ígérő, ha 
a változások közepette is megmarad a folytonosság; ha őrizzük a hagyományain-
kat, ha építünk a múlt értékeire, óvjuk és értéknek tekintjük azt, amit őseink 
hosszú évek vagy évszázadok tapasztalatával kialakítottak. Azaz a fenntarthatóság 
múltunk ismeretét feltételezi, és azt, hogy a tudásunkat – a saját korunk tapaszta-
latát is beleépítve – kötelességünk átadni az utánunk jövőknek. Hegedüs Géza ezt 
a múlt, jelen, jövő egymásba kapaszkodását, ezt a folyamatos fejlődést, a mindig 
megújulni képes magatartást így fogalmazza meg az Esztergomi várban című 
versében:  
 

Ki itt jár és megáll, ha emlékezik – tanul: 
Ha más szavakkal is és más ruhákban, 
Az örökölt igét kell betölteni bátran, 
Újulva szüntelen, de változatlanul. 
 
Ezt rejti legbelül a szentistváni törvény, 
Amelynek lényege a változni tudás. 
Ő úgy rendelte, hogy pogányból légy keresztény: 
Mindig változni kell. Nemcsak parancs, de ez tény: 
A múlthoz az hű, ki mindig újra más. 
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Az alábbiakban a távoli múltból, Szent Királyaink példájából és egy 

közelebbi történelmi eseményből idézek, hogy a múlt kínálta tanulságokon mi is 
eltűnődjünk, ezekből okuljunk. Amikor fiatalokat nevelünk, amikor tanítunk, 
akkor mindig szükségünk van értékeinknek, kultúránk történetének ismeretére. 
Gyermekeinknek, fiataljainknak fontos tisztában lenniük saját közösségük, a 
szülőföldjük, a lakóhelyük múltjával, annak minden kincsével, hiszen ez adhat 
megtartó erőt, ez segíthet abban, hogy egészséges, erős, derűs személyiségekké 
váljanak. Amit már elődeink évszázadok tapasztalata alapján megalkottak, azt 
becsülni, ismerni, érteni kell, arra büszkének kell lennünk. Legyen az tárgyi emlék 
vagy a lélek mélyén élő érzelem, vagy nemzedékeken át élő hagyomány. (Kányádi 
Sándor Nyergestető című verse ezt az üzenetet is hordozza.) Múltunk bármely 
morzsájához nyúlunk, akár a régmúlthoz, akár a közelihez, mindegyikből sok-sok 
tanulságot vonhatunk le. Hiszen nem csak a távoli múlt, de a még köztünk lévő 
generáció emlékeiben élő események is segíthetik a fiatalok személyiségének 
formálását.  

Kultúránk története rávilágít arra is, hogy a sokat kárhoztatott globalizáló-
dásnak szintén meg kell látni a pozitív hozadékát is.  A Szent István-i 
Magyarország, a bölcs államalapító is tudta, hogy az egynyelvű és egy szokású 
ország gyenge és esendő, tehát minden lehetséges módon be kell kapcsolódni a 
környezetünk életébe, keresni kell a kötődést, ápolni, erősíteni kell a létrehozott jó 
viszonyt. Nyilvánvaló, hogy ezer évvel ezelőtt a legfontosabb döntés a nyugati 
kereszténységhez való csatlakozás volt. Ezzel a szilárd elhatározással Géza 
fejedelem, majd ezt megerősítve Szent István királyunk európaiságunkat 
hangsúlyozta. De már ezt szolgálta Géza fejedelem békés külpolitikája is – 
amelynek egyik bizonyítéka gyermekei kiházasítása: leányait különböző idegen 
uralkodókhoz adta feleségül (lengyel, velencei, bolgár), fia pedig a bajor uralkodó 
lányát kapta feleségül –, vagy a szerzetesek megtelepítése Szent Márton hegyén.  

Természetesen mi is fontosak voltunk Európának. Gondoljunk csak arra, 
hogy II. Szilveszter pápa az első kérésre küldte a koronát a leendő magyar király-
nak. Pápává választását megelőzően is nagy rokonszenvvel figyelte az Európában 
megerősödni készülő magyar nemzetet. Máig eleven ez a kölcsönös jó kapcsolat: 
II. Szilveszter pápa – eredeti nevén Aurilaci Gerbert – szülőhelyén, a franciaor-
szági Aurilacban a pápa születésének ezredik évfordulójára egy magyar festő ha-
talmas falfestményt készített a helyi templomban, amely Szent István királyunk 
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koronázását ábrázolja. Egy ilyen kultúrtörténeti kapcsolódási pont hatására 
néhány francia ember is megért valamit a közös múltból, és biztosan lesz olyan 
honfitársunk, aki ellátogat erre a helyre, ahol a helybeliek szívesen fogadják a 
magyar embert. 

Uralkodóink Európa vérkeringésébe igyekeztek bekapcsolni a nemzetet 
azzal is, hogy szerzeteseket hívtak be az országba, békés, biztonságos letelepedési 
lehetőséget kínáltak számukra, adományokkal tették könnyebbé az életüket. Ékes 
bizonyítéka ennek a bölcs előrelátásnak a Győr közeli Pannonhalmának, Szent 
Márton-hegyének az ezeréves múltja.  

Ugyancsak ma is eleven az a kapcsolat, amely minket már a X. század végén 
a bajor néphez kötött. István királyunk felesége, Boldog Gizella szülőföldjén, 
Passauban van eltemetve. Veszprém – a királynék városa – és Passau jó kapcsola-
tokat ápolnak, élő és sikeres a két város között zajló zarándokturizmus. De 
folytathatnánk azzal, hogy a középkorban uralkodóink milyen fontosnak tartották 
az Európába ágyazottságunkat, ezer szállal igyekeztek népüket a „Nyugat”-hoz 
erősíteni.  

A múlt ismerete nemcsak okos következtetések levonását kínálja, hanem 
alázatra is nevel. Ráébreszt bennünket arra, hogy milyen bölcsek voltak elődeink. 
Nagyon tanulságos Szent Istvánnak az a sokéves munkája, amelynek 
eredményeképpen elérte, hogy 1019-től – 19 évvel királlyá koránázását követően! 
– kezdve a szentföldi zarándokút az akkori Magyarországon át vezessen. Úti-
könyvek számolnak be arról, hogy ez az útvonal biztonságos, a király vendégként 
fogadja az országon áthaladókat, sőt a tanult, művelt zarándokokat igyekszik itt 
tartani. Így maradt nálunk a későbbi Gellért püspök, aki aztán Imre herceg neve-
lője lett, majd  pedig értékes latin nyelvű műveket alkotott Magyarország földjén.  

Egy rövid idézet az itinerárium bennünket érintő részéből. „Minden 
Jeruzsálembe menő ismeri az utat saját lakhelyétől Magyarországig. Magyarországból 
Jeruzsálembe itt van feljegyezve: Magyarország a Fischa víz közepénél kezdődik, innen egy 
mérföldre van az a vár, amelyet Hainburgnak neveznek, innen két nap a Rábának (Győr) 
nevezett vár; ettől a vártól három nap alatt jutni a Fehérvárnak nevezett várba, és további 
három nap alatt a Hanenbruchnak (Tolnavár) mondott várba…” (Győrffy György 
2000: István király és műve. Balassi Kiadó: 300). A zarándokok tizenkilenc nap 
alatt jutottak át a magyar területeken. Szent István azonban nemcsak az országon 
belül bánt jól a vendéggel, a XI. századi zarándokkal, hanem akkor is törődött 
vele, amikor már rég elhagyta a magyar földet. Zarándokházakat építtetett 
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számukra Konstantinápolyban és Jeruzsálemben. A Rómába igyekvőket ugyanígy 
ide, az országba csalogatta. Ők német földről a Duna völgyét követve Székesfe-
hérvárnál indultak tovább déli irányba. Számukra Ravennában és Rómában emel-
tetett pihenőházat. Csodálatos gondolat! Eszünkbe juthat – a mai gondolkodá-
sunk szerint – a marketing, a reklám fontossága, az országimázs-építés!  Meg kell 
tanulnunk ezt a gondolkodást ismét. Jöjjenek a vendégek, érezzék jól magukat, mi 
örömmel várjuk őket, büszkén mutatjuk meg nekik értékeinket. Ehhez kell egy 
itinerárium, útleírás, amely valóban a pontos útvonalról tájékoztat, minden látni-
valót feltűntet, de nem csak a könyvben, hanem a helyszínen is. Minden kényel-
met biztosít az odaérkezőnek, természetesen a mai kor követelményei szerint.  

Ugyancsak példa lehet előttünk Szent László, a másik nagy királyunk is. I. 
Béla II. Mieszkó lengyel uralkodó lányát vette feleségül, aki aztán a későbbi Géza 
király, illetve Szent László édesanyja lett. A fiúk Lengyelországban nevelkedtek, 
majd apjuk halála után ismét oda tértek vissza. Nem csoda, hogy Szent László 
királyunk életére, szokásaira a lengyel hagyomány is rányomta bélyegét. Szent 
Lászlót bátorságáért, igazságosságáért, tiszta lelkéért Európában a 17. századig az 
uralkodók példaképként tisztelték. A lengyelek szintén becsülték, lengyel királyok 
és hercegek védőszentje volt, sok helyen (például a vilnói székesegyház egyik 
kápolnájában) ma is ott látható a szobra. A magyarországi lengyel kisebbség őt 
választotta védőszentjéül.  

A magyar középkori irodalom szintén számtalan legendában őrzi emlékét. 
Elég néhány nagyon ismert helyszínre gondolnunk: Somogyvár, Nagyvárad, 
Mátraverebély, Tordai-hasadék stb. Vagy ismerjük Kalotaszegről Szent László 
pénzét, vagy Szent László füvét. De számtalan településen a középkori temp-
lomaink díszei, a freskók is valamely Szent László-legendát örökítettek meg 
(leggyakrabban a Képes Krónikában leírt kun vitéz legyőzését). Csodálatos 
Árpád- vagy Anjou-kori templomaink mesélik máig Szent László király „vitéz 
lovagságát”. Az erdélyi Gelence – amely ma a világörökség részeként hirdeti a 
világnak, ki volt Szent László, és hirdeti középkori művészeink tehetségét –, 
Székelyderzs, Bögöz, de a Tátrában Kakaslomnic, vagy a Dunántúlon Türje 
templomainak freskói szintén a nagy királyunk tetteit dicsérik máig. Azt gondo-
lom, hogy büszkeséggel tölthet el minden magyar identitású embert az, hogy ilyen 
királyunk volt, az hogy ilyen művészi alkotásaink vannak, és az is, hogy ezeket ma 
is megmutathatjuk az érdeklődőknek.  
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A legfontosabb nemzeti ereklyéink sorában előkelő helyen található – a 
Szent Korona és a Szent Jobb után – a Szent László fejereklyetartó, a Herma. Ezt 
ma a győri bazilika Héderváry-kápolnájában őrzik. Számunkra fontos mint Szent 
László-ereklye, de fontos azért is, mert  a középkori ötvösművészetünk nagyságá-
ról ad hírt a világnak. Gyönyörű középkori magyar arc tekint ránk, el tudjuk hinni, 
hogy László király valóban ilyen kemény, de tiszta tekintetű és tiszta életű uralko-
dó lehetett. Az a sodronyzománc technika, amely olyan különlegessé teszi ezt az 
alkotást, tudjuk, hogy magyar találmány, mi adtuk ezt a tudást a középkori Euró-
pának.  

A XI–XII. századi példák mellé kínálkozik egy közelmúltbéli párhuzam. Az 
Európai Parlament 2005-ben fogadta el a fenntartható európai idegenforgalom új 
távlatairól és kihívásairól szóló jelentését. Ennek része az „Iron Curtain Trail” 
azaz a vasfüggönyútvonal megteremtése. Az egykori vasfüggöny – mely 6800 km-
es szakaszt jelent – helyén  zöldövezet, kerékpárút épül. Az a vasfüggöny, amely 
1989-ig az elnyomás, a kommunista diktatúra jelképe volt, az Európai Unió 
támogatásával – Mihail Gorbacsov javaslatára – az egységes, békés Európa szim-
bóluma lehet rövid időn belül. A csaknem hétezer kilométeres kerékpárút a mi 
nyugati határunkon is végighalad. Fel kell készülnünk, hogy az ide érkezők ne 
csak Ausztria látnivalóit csodálják meg, hanem a mi értékeinket is. Hírt kell 
adnunk nevezetességeinkről azért, hogy a magyar középkor és a magyar barokk 
művészete és a magyar közelmúlt alkotásai, eseményei ugyancsak ismertek legyen 
Európa polgárai számára, és főként azok számára, akik múltjuk, sorsuk folytán 
szorosan kötődnek e kultúrához. Így érthetnek meg bennünket, így válhatunk 
egyenrangúvá bármelyik más európai nemzettel. Ezt is sugallja a történelem. 
Ahogy Szent István idejében volt részletes útleírás, most is legyen, ahogy ő meg-
nevezte a jelentős helyeket, most is meg kell tennünk, ahogy ő pihenőházakat 
épített, nekünk is építenünk kell.  

Az ország nyugati széléről néhány szép példát emelek ki, amelyre érdemes 
felhívni az ide látogatók figyelmét. Elérve a magyar határt, feltétlenül meg kell 
tekinteni Albertkázmérpusztán a XIX. század végén épült neogótikus templomot. 
A kései historizáló stílus egyik gyöngyszeme: támpilléres építés, bélletes kapu, 
gótikus torony fiatornyokkal, égetett kerámiával díszítve. A falu egy uradalmi 
mintatelep volt. Mária Terézia veje, Albert Kázmér herceg hívott oda telepeseket. 
Ő az óvári Gazdasági Akadémia alapítója is.  A település apró, rendezett, ma is jól 
érzékelteti azt, hogyan állt meg az idő a határsávon belül, a vasfüggöny 
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megépítése után. Környezetében több hasonló csendes falu található – például 
Várbalog –, ez is élmény lehet a nyüzsgő városi világból érkező utazónak. De a 
közeli Mosonmagyaróvár, Hédervár, Lipót, Szigetköz szépségeire is érdemes 
figyelmet fordítani. 

Tovább haladva feltétlenül meg kell állítani az ide érkezőket a Hanság-
főcsatorna partján Oslitól északra a Tarcsai hídnál, amely Andaui híd néven vált 
világhírűvé James A. Michener művének megjelenése után. Tízezrek hagyták el itt 
az országot 1949-ben és – a legszerényebb becslések szerint is – legalább hetven-
ezren 1956-ban. Ezt a hidat 1996-ban osztrák-magyar összefogással újjáépítették. 
Körülötte Szabadtéri Galéria látható az évente itt alkotó művészek munkáiból. 
Felvillantják ezek a művek azt az elmondhatatlan keserűséget, amit honfitársaink 
érezhettek, amikor az utolsó lépéseiket tették meg a szülőföldön. A Híd körül ott 
a szinte – a határzárnak köszönhetően – érintetlen Hanság, a maga sással, 
rekettyebokrokkal, rétekkel tarkított világával. Ott látható a Király-tó, ahol Hany 
Istók történetét idézhetjük fel (Jókai Névtelen várából ismert a történet), a 
Csikos-Éger, a kísérteties látványt nyújtó léggyökeres égerfáival. Vagy az 
Esterházy Madárvárta, valamint a pár kilométerrel délebbre fekvő Osli nevű 
település a XVIII. századi szépséges barokk templomával, benne a Mosolygó 
Madonna kegyszoborral, amelyhez a Mária-ünnepeken ezrek zarándokoltak el, és 
jönnek el sokan ma is.  Öntésmajorba a Hanság élővilágát bemutató múzeum, 
Kapuvárra pedig a népviselet, a tánc: a kapuvári verbung, Pátzay Pál alkotásai, az 
egykor híres vár és sok egyéb látnivaló vonzza a vendéget.  

A határ vonalát követve érkezünk Sopronpusztára, amely 1989-től vált 
ismert hellyé. Itt zajlott le a Páneurópai Piknik, itt rohantak át a határon az 
egykori NDK-polgárok, itt hagyva a Trabit és minden fölösleges dolgot, egyedül a 
szabadságot kérték. Ez a táj, az a sorompó, amelyen túl már a szabad világ volt, 
minden itt végighaladóval megérezteti, milyen lehetett elzártságban, jogtalanság-
ban élni. Természetesen itt is több napos időtöltésre csábíthat bennünket a közel- 
és a régmúlt sok-sok emléke. Sopron, Fertőrákos (nemcsak a Kőfejtő és a 
Barlangszínház programja, de a püspöki palota, a pellengér, a városfal, a Mithras-
szentély látványa), Balf középkori temploma, temetője, a Tómalom, a Szárhalmi 
erdő tavasszal a nyíló gyöngyvirágokkal… A nemzetiségek együttéléséből követ-
kező sokszínű hagyomány, szokásrend a viseletével, a táplálkozási kultúrájával 
mind-mind fontos része az országképépítésnek.  
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Hosszan lehetne idézni a látványos és tanulságos helyszíneket, de csupán 
még egy példát elevenítek fel. Az eddig sorolt helyek a mi megyénkben, Győr-
Moson-Sopron megyében találhatók. Rönök nevű falucska Vas megyében fekszik. 
1945 után a település temploma szintén a határra, elzárt területre került. 1951-től 
senki nem léphetett ide be. Úgy tűnt, hogy teljesen elpusztul, ugyanis a szocializmus 
időszakában katonai objektum lett, majd lebontásra ítélték. Azonban a templom 
lebontását senki nem vállalta fel. Ehelyett 1989-től megindult a gyűjtés a templom 
helyreállításáért, és az újjáépítés gyorsan haladt. 1991-ben a Magyarországon 
látogatást tett János Pál pápa szentelte fel a szombathelyi szentmise végén a 
rönöki templom keresztjét. Ma a szépen megújult épületben vasárnaponként 
ismét szentmisét tartanak. Okulásul  ez van kiírva: „A RÖNÖKI SZENT IMRE 
TEMPLOM A NÉPEK, NEMZETEK ÖSSZETARTOZÁSÁNAK SZENT 
JELKÉPE.” 

A megtanított ismereteket sokféle módon hasznosíthatjuk a nevelésben, a 
fiatalok személyiségének alakításában. Vagy az előbb felvázolt módon, azaz pár-
huzamot vonunk két kor, két egymásra hasonlító lehetőség között, vagy úgy, hogy 
az elsajátított tudás új  gondolatot ébreszt, hasznosítható ötletet hoz felszínre. A 
legtöbb fiatalban él a törekvés, hogy minél műveltebb legyen. Ha segítjük, támo-
gatjuk ezt az igyekezetet, akkor fiataljaink olvasnak, tanulnak, kutatnak, gyűjtenek, 
keresik az érintkezési pontokat, nemcsak a népek, az események között, de a saját 
élményeik, a mindennapok szintjén is. Gyorsan rá kell ébredniük, hogy a sok-sok 
gondolat összefügg, és ezek egymást segítve viszik őt előre, hogy egyre 
elkötelezettebben kapcsolódjon a magyar múlthoz, a magyar kultúrához. 
Természetesen nagyon fontos az idegen nyelvek ismerete, nem csupán a nyelv-
tudás okán, hanem azért is, mert a nyelvismerettel nép- és országismeretet is meg-
tanulunk, és ez is a művelődés, a műveltség része.  

A fiatal hamar megtanulhatja, hogy elődeink talán nálunk is jobban értették 
a fenntarható fejlődés lényegét, és akarva akaratlanul is megélték a körülöttük lévő 
világ egységesülésének, egymásrautaltságának folyamatát. Azt is hamar megérti, 
hogy múltunk erőt ad, és összeköt bennünket másokkal, kapocs lehet számunkra 
Európa felé. Ilyen fogódzó lehet Szent István befogadó jelleme, vagy Szent 
László példája, akiről tudjuk, „fejjel magasabb (volt) mindenkinél”, nemcsak fizi-
kai, de erkölcsi értelemben is, vagy ilyen a vasfüggöny eltakarta világ sok-sok 
értéke.   
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Márai Sándor A kassai polgárok című darabjában erről is szól. A mű elején 
így indítja útjára az apa a fiát: „Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről 
jöttél…”. Néhány sorral később így folytatja: „Egyszer visszatérsz a városba, ahol 
születtél… Kívánom, hogy emberöltő múltán te állj itt a fiaddal, aki nyugatra indul.” Min-
dent megtanulni, mindent megérteni, és a saját közösségét gazdagítani, ez az em-
ber kötelessége, ezt üzeni Márai Sándor. Ezt az értelmiségi lét diktálta kötelessé-
günket ott kell teljesítenünk, ahol ránk feltétlenül szükség van, ahol tudásunkkal, a 
lelkünkben élő elkötelezettségünkkel a legtöbbet használhatunk nemzetünknek.  

          
   
 
 
 
    
 


