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 Minden magyar iskolába becsengettek, s megkezdődött az új tanév az európai és a távolabbi országok 
iskoláiban is. A magyar iskolának több mint 1000 éves múltja van. Több mint ezer éve európai és sajátosan magyar 
értékeket közvetít, nevel. Nevel „lélekművelő” tananyaggal, s az erkölcsi érzék folyamatos fejlesztésével, 
nemesítésével. Legfőképpen a példával!  
 Az iskola célja, hogy az egyént és általa a társas közösséget (nemzetet, emberiséget) az erkölcsi elvek, 
normák, szabályok betartására képessé tegye. Másképpen: az egyén és rajta keresztül a közösség felelősségét kialakítsa.  
 Ismerjük-e, értjük-e, akarjuk-e ezt a fogalmat értelmezni és leginkább gyakorolni? 
 Szent István, első királyunk a keresztény egyház megszervezésével a nyugati keresztény közösséghez, 
kultúrához kapcsolta hazánkat, s megteremtette a mai iskoláztatás alapjait. Szent István adta örökül fiának, Imre 
hercegnek és mindannyiunknak az emberiség és az emberség fennmaradásához és megmaradásához szükséges 
meghatározó jellemvonásokat:    

SYS HONESTUS: 
 légy emberbecsülő; 

  cselekedj tisztességgel, s az emberek kedvére; 
  légy tisztességtudó; légy becsületes! 
 István király fiához, Imre herceghez írott tanító célzatú erkölcsi tanácsai 1013–1015 körül fogalmazódtak 
meg. A királytükrök mintájára összeállított intelmek segítették a kezdő ifjút, hogy alkalmas legyen majd az 
uralkodásra, a keresztény hit és alattvalóinak védelmezésére. Ezek az intelmek, királyi tanácsok emberi 
bölcsességgel, alázattal láttatják meg ma is velünk az univerzum és az ember közötti törvényszerűségek 
összefüggéseit, s a legkisebb közösség, a család jelentőségét a fennmaradásban, a megmaradásban. 
 „Megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a 
kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn. S mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden 
valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljen, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, 
javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, 
tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom 
engedélyével utánam uralkodni fogsz. 

  Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak el ne hagyd 
oktatását, így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.”  

 S micsoda gyönyörűséges példája a tanításnak kedves Olvasó az eszter-
gomi bazilika Szent István oltárán Grigoletti velencei festő által megkezdett 
alkotás. A magyar kultúra európai mintája: Szent István országfelajánlása.  
 Szent István felajánlja a koronát felesége, Gizella és gyermeke Szent 
Imre jelenlétében. A család jelenlétében, a család támogatásával a gyermeknek 
példát nyújtva kéri Szűz Mária védelmét, segítségét talán azokkal a gondolatok-
kal, melyek a következő századokban a magyar nép himnuszává váltak:  
  

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg 
hazánk: 

Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!” 


