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Orbán Viktor 

Halljuk-e még a harangok szavát? 

Csupán néhány év telt el Szent István halála 
után, máris zavargások, pogány lázadások törtek ki or-
szágszerte. A krónikások szerint, a régi rend hívei nem 
kímélték az apostoli király által alapított templomokat 
és kolostorokat sem. Az egyik ilyen templomról mesél-
ték a régiek, hogy amikor a pogányok ki akarták fosz-
tani és fel akarták gyújtani, egyszerre nagy földindulás 
keletkezett, amely elnyelte a templomot. Úgy süppedt 
alá szépen, lassan, mintha vízbe merülne. A harangok 
is megszólaltak, és olyan füst áradt ki a földb ő l, mintha 
tömjént égettek volna. A pogányok elveszítették a látá-
sukat, elveszítették a hallásukat. Az öregek azt is me-
sélik, hogy a föld alatt még mindig áll a templom, ben-
ne az oltár, a torony, és abban a két harang, melynek 
szavát nagy földinduláskor hallani lehet. 

Jó napot kívánok tisztelt Hölgyeim és Uraim, El-
nök Úr, Polgármester Úr, kedves Ágota Asszony, excel-
lenciás Püspök Úr, tisztelettel köszöntöm Önöket, és 
köszönöm, hogy meghívtak ide maguk közé, és meg-
tiszteltek azzal az elismeréssel, amelynek rangját nem 
valamilyen állami hatalom, hanem az Önök munkája és 
h űsége adja. 

Vajon mit mond, miért lehet érdekes számunkra 
az el őbb felidézett történet? Nos, ahány ember, annyi a 
válasz. Attól függ ően, ki milyen szemmel olvassa, ki mi-
lyen füllel hallgatja. A megrögzött kétked ő  minden bi-
zonnyal gondolkodás nélkül elutasítja, s őt talán még 
meg is mosolyogja, mondván, felvilágosult ember nem 
hisz a természet törvényeit fölülíró csodákban, tehát ez 
a történet szerinte egyszer űen dajkamese. Korunk fel-
fedező  hajlamú, kalandvágyó embere talán egy titkos 
kincs ígéretét hallja ki a történetb ő l, és a kíváncsiságá-
tól, a titok megfejtésének izgalmától f ű tve először is 
ásót és csákányt ragadna, hogy megkeresse az elsüly-
lyedt templomot, és kézzelfogható, megcáfolhatatlan 
bizonyítékok hiányában kijelentené, hogy a történet 
minden alapot nélkülöz, tehát egyszer ű  tévedésrő l 
vagy félrevezetésrő l van szó, ha az el őbbi történetet 
halljuk. És végül a harmadik talán úgy vélné, hogy szó 
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szerint kell értelmeznünk, hiszen éppen azért maradt 
fenn a mítosz évszázadokon keresztül, mert megtör-
tént eseményt rögzít, égi beavatkozást a kiválasztott 
magyar nép megsegítésére. Tehát függetlenül attól, 
hogy a régészet vagy más tudomány igazolja-e a leír-
takat, el kell fogadnunk, hogy az el őbbi történet egy va-
lóban, valóságosan elsüllyedt templomról szól. De ak-
kor tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt délvidékiek, vég-
tére is, hol az igazság? A történet melyik megfejtése a 
helytálló? Nos, attól tartok, így ebben a formában egyik 
sem. Ugyanis kedves Barátaim, nem az a fontos, hogy 
megtörtént-e vagy egyáltalán megtörténhetett-e a cso-
da? Hogy valóban a hirtelen kettényíló föld nyelte-e el 
Szent István templomát, vagy éppen pogány martaló-
cok rombolták porig. Hanem az a fontos, kedves Bará-
taim, hogy voltak, vannak, akik hosszú évszázadokkal 
azután is hallják a harangok szavát. Err ő l szól ez a tör-
ténet. Az anyagi világon, az érzékszerveinkkel fölfog-
ható valóságon, a dokumentálható tényeken túl létez ő , 
emberi lélekb ő l és emberi hitb ő l fakadó titokzatos erő -
rő l. És ez az, ami a föld alatt megszólaló harangok le-
gendáját számtalan változatban, helytő l, kortól és törté-
nelmi személyekt ő l függetlenül életben tartotta az 
egész Kárpát-medencében. A harangok szavát ugyan-
is mindig akkor vélték hallani a leger ősebben, amikor 
tatár- és törökdúlás, bels ő  megosztottság vagy éppen 
Idegen megszállás miatt meg-megszakadt a közös tör-
ténelem fonala, hiányzott a központi akarat, a jól szer-
vezett, erős és független, közösségeit megvédeni ké-
pes magyar állam. Hiányzott az összefogás képessége 
az emberekbő l, az erő , amely a szétfutó, egyéni akara-
tokat közös céllá egyesítené. Ezért a legfontosabb kér-
dés ma itt és Kárpát-medence-szerte, halljuk-e még a 
harangok szavát vagy sem? 

Kedves Barátaim! 
Most amikor a sors szeszélye folytán a mögöt-

tünk hagyott évszázadban a magyarság története hét-
felé ágazott, nagyobb szükségünk van erre az emberi 
lélekbő l fakadó erő re és hitre, mint valaha. Ideje felis-
mernünk, közép-európai társainkhoz hasonlóan nem- 
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zeti mítoszaink az összetartozásunk fontosságára fi-
gyelmeztető , érzelmeinket megindító, közös cselek-
vésre buzdító hagyományaink éppannyira fontosak, 
mint a tankönyvekbő l megtanulható, a puszta tények-
bő l bizonyított adatokkal alátámasztott történelem. Hi-
szen tudjuk, a nemzet hosszú távú fönnmaradásában 
nem az egyéni, hanem a közösségi érzelem a legfon-
tosabb. Mert hosszú távon fönnmaradhatnak, és id őn-
ként fönn is maradtak népek politikai autonómia, saját 
ország, s őt arra is van példa, hogy közös nyelv nélkül, 
ám közös emlékek, közös értékek, közös jelképek, kö-
zös mítoszok és közös hagyományok nélkül aligha. 
Példát keresend ő  nem kell messzire mennünk, gondol-
junk csak Lengyelország fölosztásaira vagy Bulgária 
ötszáz éves oszmán hódoltságára, egy közös nyelv 
nélküli nemzet életképességére pedig Svájc az egyik 
legjobb európai bizonyíték. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Bár az elsüllyedt harangok a messzi múltból, 

mélységesen mélyrő l üzennek, ha akarjuk, meghallhat-
juk és megérthetjük szavukat a mai, bábeli hangzavar 
közepette is. Sőt, ha megértjük a harangok szavát, ak-
kor láthatjuk azt a jövőbe vezető  ösvényt is, amely a 
nemzetegyesítéshez, az összefogáshoz és a közös fel-
emelkedéshez vezethet bennünket. Megérthetjük, 
hogy a 21, század csábító és biztató lehet őségeket kí-
nál a 20. században meggyötört, kifosztott és szétdara-
bolt magyar nemzetnek. A mai európai korszellem, a 
lebomló államhatárok, a bürokrata államok korszaká 
nak alkonya, a szabad mozgás, a vállalkozás szabad 
sága megnyitja az utat a magyar nemzet újraegyesíté-
51elő tt — feltéve, ha képesek vagyunk a szétszabdalt 
magyarságot egyetlen, jól m ű ködő  közösséggé és gaz-
daságiövezetté szervezni. Feltéve, ha megértjük: a ha-
táron túli magyarok ügye nem ideológiai kérdés, nem 
pártkérdés, hanem olyan lehetőség, amely közös hasz-
not, gazdasági erőforrást kínál a mai határokon belül 
élő  – hívjuk úgy – belmagyarok számára is. Ha megért-
jük, kedves Barátaim, hogy a magyarság jöv ője nem a 
tízmilliós Magyarországban, hanem a tizenötmilliós 
magyar nemzetben van. (taps) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Őszintén be kell azonban vallanunk, hogy ma 

még erősebb nemzeti elkötelezettséggel, er ősebb ösz-
szefogási ösztönökkel rendelkeznek a szomszédaink. 
A szlovákok, a románok, a szerbek, a horvátok. Ők 
meg is adták a kettős állampolgárságot a határon túli-
aknak. Ők nem csak tudják, de követik is azt a máig is 
érvényes igazságot, hogy egyetlen hely van a világon, 
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ahol mi vagyunk a legfontosabbak. Egyetlen hely van a 
világon, ahol mások érdekei nem el őzhetik meg a mi 
érdekeinket, és ez a hely a hazánk. Márpedig az új, a 
21. századi európai világban csak azok a nemzetek 
lesznek előnyben, azok boldogulnak majd, akik ponto-
san ismerik saját nemzeti érdekeiket, és tántoríthatatla-
nul képviselik azokat az európai együttm űködés legma-
gasabb fórumain is. Nekünk magyaroknak ma az az ér-
dekünk, hogy a nemzetegyesítés számára kedvez ő  eu-
rópai korszellem fennmaradjon. Ezért meggy őződésem 
szerint magyar nemzeti érdek, hogy az Európai Unió 
bizonyítani tudja életképességét és megmutassa azok-
nak, aki ma kételkednek benne, hogy az európai népek 
együtt nagyobb biztonságot, több munkahelyet és ma-
gasabb életszínvonalat tudnak teremteni, mint külön-
külön a nemzetállamok. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Egy nemzet akkor erős, ha van bátorsága szem-

benézni a múltjával és a jelenével. Egy nemzet akkor 
erős, ha vannak közös céljai, és mindenki részese le-
het a közös céloknak, a nemzet közös, nagyszabású 
vállalkozásainak. Sajnos, a mi nemzetünkb ő l, a ma-
gyar nemzetbő l ma hiányzik a valóságos helyzettel va-
ló szembenézés bátorsága. És amellett, hogy a politi-
kusoknak nincs bátorságuk a valósághoz, úgy t űnik, 
ma nincsenek közös céljaink sem, amelyek abroncs-
ként tartanák össze a széthullásra amúgy oly hajlamos 
nemzetünket. Amíg nem leszünk elég bátrak, hogy 
szernbenézzünk a valósággal, amíg nem leszünk ké-
pesekközös célokat megfogalmazni, amíg nem találjuk 
meg a módját, hogy minden magyar részesévé váljon a 
közös céloknak, addig a magyar nemzet nem lesz 
erős, addig nem lesz közös felemelkedés, addig nem 
leszünk urai az életünknek, addig csak túléljük és nem 
megéljük a saját életünket. 

Kedves Barátaim, ha figyelünk a harangok sza-
vára, ha hallgatjuk 1956 bátor napjainak üzenetét, ha 
nem felejtjük el az összefogás erejét, amely 15 évvel 
ezelőtt visszaszerezte a nemzet függetlenségét és 
megnyitotta az utat a szabadság el őtt, ha nem felejtjük 
el az előbb megidézett millennium fölemel ő  pillanatait, 
akkor megérthetjük, hogy vagy együtt fogunk fölemel-
kedni, vagy sehogy sem. Ahogy az Önök jelmondata 
idézi Szabó Dezs őt: „Minden magyar felel ős minden 
magyarért". Ki kell mondanunk, hogy ez itt ma azt je-
lenti, hogy az itteni magyarság vezet ő it, a meghurcolt 
magyar vezetőket, a vádak alá vont magyar vezet őket, 
mindegyiküket kivétel nélkül, nekünk határon túli és ha-
táron belüli magyaroknak, a magyar állam segítségével 
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meg kell védenünk. A VMSZ nélkül nem teljes a Kár-
pát-medencei magyarság. Nem engedhetjük meg (mi, 
anyaországbeli magyarok sem engedhetjük meg), 
hogy a délvidéki magyarok félelemben éljenek. Az 
Önök ügye ugyanis nem a délvidéki magyarok ügye, 
hanem közös magyar ügy. A magyar ügy, pedig euró-
pai ügy. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül engedjék 
meg, hogy hálás szívvel megköszönjem a kedves fo 
gadtatást, a díjat odaítél őknek pedig megköszönjem a 
rangos kitüntetést. Azt szokták mondani, jó okkal, hogy 
a kitüntetés tulajdonképpen nem is annak szól, aki át-
vette, hanem mindig egy nagyobb közösségnek, és a  

kitüntetett csupán az ő  nevükben veszi át az elisme-
rést. Valóban, magam is úgy gondolom, hogy a kit űnte 
tés tulajdonképpen most sem annak szól, aki átvette. 
Úgy érzem, ez a díj igazából a világmagyarság közös 
ügyét el őmozdító minden magyar polgárnak szól, az ő  
erőfeszítéseiket ismeri el. Ezért, ha megengedik, a két-
ségkívül hízelg ő  laudációra egy rövid idézettel szeret-
nék válaszolni, mely így hangzik: „Ha néha nagynak 
látszunk, az nem azért van, mert nagyok vagyunk, ha-
nem mert óriások vállán állunk." 
Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattak. 

Orbán Viktor beszédet mond... 

.. és az Aracs—F őnix-díjjal 
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