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AZ ÜNNEPÉPÍTŐK DICSÉRETE

Augusztus 20 ünnep a magyarok életében, 
amely mind állami, mind egyházi tartalma miatt 
talán a legszebb, méltóságában lenyűgöző, nem-
zeti és európai identitásunkat kifejező szent nap. 
Az államalapítás , a Szent Korona ünnepe, Szent 
István király temetésének és szentté avatásának 
évfordulója, az „Új kenyér” ünnepe. A szocia-
lizmus korszakában ekkor ünnepelték az 1949. 
évi XX. törvényt, a Magyar Köztársaság Alkot-
mányát is. Az alábbiakban döntően azokról az 
ünnepépítő emberekről osztom meg az emlékei-
met, információimat, akik az „Új kenyér” ünne-
pét nemzeti szintre voltak képesek emelni, új 
tartalmakat hoztak az ünnepünkbe, megerősí-
tették nemzeti identitásunkat.

A magyarországi Római Katolikus Egyház 
számos Mária-ünnepet ismer. Jankovich Marcell 
a régi Mária-ünnepeket nem a névhez, hanem a 

„Boldogasszony” elnevezéshez köti. A fogalom 
a magyar ősvallás anyaistennőjét jelölte. Szent 
Gellért püspök okos ötlete volt, hogy a hittérí-
tők és hitmagyarázók Szűz Máriára tegyék át 
az anyaisten jegyeit. A régi magyar nyelvben 
a „boldog” szó tartalma a mai „szent” kifejezés 
tartalmával azonos, így például „Boldog Mar-
git” helyes értelmezése „Szent Margit”. Néhány 

ünnepet említsünk a teljesség igénye nélkül: 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe febru-
ár 2, Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz imád-
kozik a hívő ember március 25-én, Sarlós Bol-
dogasszony ünnepe az aratás kezdete (július 2.), 
Nagyboldogasszony pedig augusztus 15-én van. 

Tudós emberek úgy vélik, hogy július 2-i 
ünnepből nőtt ki az „Új kenyér ünnepe”, ez utób-
bi fogalom a szocializmus korszakában is elfo-
gadható volt. A kenyér a kereszténység egyik 
legfontosabb szimbóluma, egyben egy gazdasági 
folyamatot lezáró eredmény is, a magyar ember 
mindennapi tápláléka, ahogy Ady „A grófi szé-
rűn” című versében is nevezi, az „élet”. 

Dr. Korinek László, a Pécsi Tudományegye-
tem jogászprofesszora 2010-ben, -amikor is 
Pécs Európa Kulturális Fővárosa volt- vetette 
fel, hogy az „élet” apró magvait magyarok lakta 
területről össze kellene gyűjteni , abból kenye-
ret sütni, ami jelképezi a magyar emberek össze-

tartását, erősíti a közös sorsunk vállalását, erő-
síti a nemzeti identitást.

A kezdeményezés nyomán 2011-ben a Kárpát 
medence magyar térségeiből , több, mint 300 
településről összegyűlt gabonát a mohácsi ma 
műemlékként is működőképes Szent Miklós 
vízimalomban őrölték meg – őrlik azóta is – , s 
Pécsváradon, Büki László Baranya-szerte és a 
Dél-Dunántúlon híres „Aranycipó” pékségében 
sült kenyeret Pécsett ünnepelték először, mint a 

„Nemzet kenyeré”-t.
Városi szabadtéri ünnep keretében a megszen-

telt kenyeret Páva Zsolt polgármester szegte meg. 
A cipókat megvásárolták, a megmaradt lisztet és 
a cipók összegyült árát-mintegy egymillió forin-
tot- Böjte Csaba szerzetes által vezetett erdélyi 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta meg. Az 
alapítvány mintegy 2300 árva gyermekről gon-
doskodik, így a „Nemzet kenyere” karitatívsze-
repet is kapott. 

Dr . Sári Mihály

Ünnepépítők és ünneprontók

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldog-
asszony napja, július 2.

Dr. Korinek László professzor összeönti a nemzet búzáját.

Szent Miklós vízimalom a Csele patak völgyében és a „Nemzet Kenyerét” sütő „Aranycipó pékség” Pécsváradon
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Persze a kenyérből jutott a pécsváradiaknak 
is. Akkoriban még Pécsváradon élt a családom, 
közvetlenül átélhettem a nemzeti öntudat for-
málójává vált „Nemzet kenyere” ünnepet. Konok 
vastagnyakú kálvinistaként is részt vettünk a 250 
éves pécsváradi római katolikus Nagyboldogasz-
szony- templomában az ünnepi szentmisén, ez 
mindennapi gyakorlat volt a kisvárosban. Antal 
Géza pécsváradi apát úr kezéből kaptuk a friss, 
nemzetiszínű szalaggal átkötött cipókat az ünne-
pi mise után jelképes összegért. Ugyancsak az 
ebből a gabonából őrölt kenyeret Dr. Bíró Ferenc 
polgármester szelte meg az apátság udvarán, az 
apátságot 1015-ben alapító István király szob-
ra előtt.

A világi ünnep részvevői kacsazsíros, lilahagy-
más, még párolgó bélű kenyérszeleteket kóstol-
tak, ebédidőhöz közeledve többen új szeletekért 
álltunk sorba. Velünk volt Böjte Csaba szerze-
tes is barna csuhában, rövid beszédében a nem-
zet összetartozásáról és egymás iránti felelőssé-
günkről szólt. Megható, szép ünnep volt, s noha 
hét ágról tűzött a Nap, fogott bennünket a hely. 
Böjte Csaba közvetlen, baráti hangon beszélge-
tett velünk, úgy, mintha mindig ismertük vol-
na egymást. Odahúzódtunk István király szob-
rához az árnyat adó nagy diófa alá, hallgattuk, s 
együtt ettük a „ Nemzet Kenyeré”-t. Szavai, mint 
ajándékok hulltak a kezünkbe, s hogy viszonoz-
zam, kedvességét, neki adtam féltve őrzött ezüst 
országcímer kitűzőmet. 

A kezdeményezés hagyománnyá nemesedett, s 
a „Magyarok Kenyere” névre átkeresztelt ünnepi 
esemény augusztus 20-i ünnep szerves része lett, 
országos mozgalommá szélesedett, sőt kiterjedt 
a székelyek lakta erdélyi területekre is. 2012-ben 
már 130 település, agrárkamara, magántermelők 
mintegy húsz tonna búzát gyüjtöttek össze. Az 
ünnepi nemzeti nagykenyeret Pécsről szállítot-
ták Budapestre, amelyet Erdő Péter bíboros, prí-
más, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érse-
ke áldotta meg a Szent Jobb-körmeneten. 2013-
ban tovább tartott a lendület, már 400 fölött volt 
a búza-adományozók száma, a gazdák büszkén, 
némi pátosszal említették ” az én búzámból is 
evett az én nemzetem”. Hajdúböszörmény is az 
adományozók között volt.

Hogy a nemzeti egység gondolatát és érzé-
sét mélyítsék, 2014-re a kovász Kárpátaljá-
ról érkezett Pécsre , a só az erdélyi Parajdról, 
a gabona 420 hazai és 51 határon túli telepü-
lésről, 230 tonna. Ebből már jutott nem csak 
Böjte Csaba alapítványa gyermekeinek, hanem 
a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Refor-
mátus Gyermekotthonnak is. A kis mohácsi 
vízimalom kapacitása kevésnek bizonyult már 
a búza őrléséhez, nagyobb testvére, a Szigetvá-
ri Malom is bekapcsolódott a „Nemzet Kenyere” 
készítésébe, de a sütés továbbra is Pécsváradon, 
az „Aranycipó” sütödéjében történt. A pécsi 
ünnepen még láthattam a Pécsi Balett csodála-
tos emlékműsorát, a Misina Táncegyüttest, s új 

elemként iktatták be Tolcs-
vay László zeneszerző erre 
az ünnepre írt dalát, ame-
lyet sokezer néző/hallgató 
előtt előadott.

Megállapíthatjuk, hogy 
2015-től a „Nemzet Kenye-
re”, Korinek professzor kez-
deményezése túlnőtt az 
ötletadó elképzelésén is. 
Magyar városok a külföl-
di testvérvárosokkal az itt-
honi saját augusztus 20-i 
ünnepeiken, Székelyföldön 
és Kárpátalján, Bácskában 
és a Bánátban a saját föld-
jük és a magyar búza keve-
rékéből sütöttek kenyeret, 
Pécs nem volt többé kizá-
rólagos tulajdonosa a kez-
deményezésnek. 2015-től 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara az akció és ünnep 
fő szervezője, hozzá társult 
a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége, így intézménye-
sült a „Nemzet Kenye-

re / Magyarok Kenyere” ünnep. Ennek ezút-
tal örülni kell. A kenyérünnep kettős funkci-
ója sokezer gazdát, szervezetet mozgósított, s 
sokszázezer ember értette meg, hogy a Kárpát-

medencében a magyarok egyetlen valóságos tér-
ben élnek, valóságos és a virtuális valóság szá-
lai összekötik őket.

2016-ban már meghaladta a félezer tonnát 
az összegyűlt gabona mennyisége, 2017-ben 
pedig 628 tonnát adományoztak a hazai (2392) 
és külhoni (1577) magyar emberek. 2018-ra az 
adományozott gabona” Összeöntés ünnepe” is 
kikristályosodott, amely dátuma augusztus 4-e 
lett.

Ekkor az adományozók búzájából maroknyi 
kerül a malomgaratba, a maradékot a rászoru-
lókat segítő szervezetek szeptember 20-án, a 
Gyermekek Világnapján kapják meg. Ebben az 
évben a „Nemzet Kenyere” ünnepet kezdemé-
nyező Pécsett volt ismét az országos ünnepség 
központja. Böjte Csaba és Dr. Korinek László 
részt vettek az eseményen, ahol Kajtár Edvárd, 
a pécsi székesegyház plébánosa áldotta meg az 
új kenyeret. Az ünnepi műsorban ismét helyet 
kapott Tolcsvay László is. Böjte Csaba pedig 
üzent:

„Adja a jó Isten, hogy áldás legyen a szántó-
vető ember munkáján, hogy e gyönyörű Kárpát-
medence minden asztalára jusson bőséges táp-
láló kenyér! Imádságos szeretettel:

Csaba t. és 2134 bajban lévő gyermek”

„CSODAORSZÁG MAGYARORSZÁG”

Az ország augusztus 20-i központi ünnepé-
nek eseményeit érdemes volt megnézni, bizo-
nyára a kísérő rendezvények is hasonló szín-
vonalon szolgálták a részvevőket. Ám a tiszt-
avatás és az esti tűzijáték minden várakozást 
felülmúlt, mindkét eseménynek mély tartalmú 
üzenete volt. A tisztavatás óramű pontosság-
gal, feszes, kimért ritmusban zajlott. Örök-
re megmaradt emlékeimben a díszszázadot 
vezénylő tiszt markáns, fegyelmezett, rezze-
netlen katonaarca, kardja villanása. Az avatá-
son részt vevő fiatal tisztek szálfaegyenes tar-
tásban alkottak négyszöget. A ragyogó arcok 

hitet, elkötelezettséget, pillantásuk az eltö-
kéltséget sugározták. Elhittem, meggyőztek 
róla, hogy a hazájukért akár életüket is képe-
sek lennének adni.

Szent István király, Borsos Miklós alkotása Pécsvárad, Vár

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke búzát 
önt hordóba a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem ünnepségén a Beregszász melletti Mezőgecsében. 

MTI Fotó: Nemes János
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Rövid, szabatos lényegi gondolatokat tartal-
maztak Áder János köztársasági elnök és Ben-
kő Tibor honvédelmi miniszter beszédei. Papír 
nélkül, hibátlanul, szónoki igényességgel mond-
ták el gondolataikat. 

Az igazi meglepetés Szarka Tamás Kossuth-
díjas énekes, a Ghymes Együttes alapító tagjá-

nak” István király dicsérete” című zenei kom-
pozíciója, ősbemutatója volt. A Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekara, Szarka Tamás zeneka-
ra és a Honvéd Férfikar élő előadása is volt ez. 
A mű alcíme beszédes: „Csodaország Magyar-
ország”. Ismert magyar népdalmotívumokkal 
a dallamot az égig emelő Miklósa Erika életé-

nek legjobb teljesítményét nyújtotta, egy nem-
zetnek énekelt, s a szerző irgalmasságról és alá-
zatról maga is hitelesen, szépen vallott.

Nehezen, izgatottan telt a délután a buda-
pesti tűzijátékra és a teljes Szarka Tamás-műre 
várva. Nem csalódhattak a Duna-parton és a 
hidakon maguknak helyet szorító emberek, mint 

Böjte Csaba  testvér és Páva Zsolt pécsi polgármester megszegik a „Magyarok Kenyerét”

Tisztavatás 2018.
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ahogy a televíziós szakemberek is professzio-
nális szinten tették képernyőre a fényjátékot. A 
múltunkra utaló Csodaszarvas hosszan vágta-
tott a Parlament sötétebb kontúrjai fölött, jelez-
ve a gyökereink keleti voltát. A Szent Korona 
Magyarország állami létét jelenítette meg, s a 
Parlament teteje fölött a kereszt Magyarország 
elkötelezettségét a kereszténység iránt. Mind-
ez összhangban volt a „Csodaország Magyar-
ország” dallamával, amely a tűzijáték elemeit is 
alátámasztotta és összekötötte. A Kossuth téren 
harminc évvel korábban hallott Internacioná-
lé csak elvörösödve eloldaloghatott , az új zene 
a nemzet lelkéből szólt, nemzetet tartott egy-
be, a nemzet boldog volt legnagyobb ünnepén.

AKIKNEK NEM CSODAORSZÁG…

Másnap meglepődve hallottam az egyik ellen-
zéki országgyűlési képviselő mondatait a tele-
vízióban, hogy a kereszt a Parlament felett nem 
illett a tűzijáték képsorába, nem minden képvise-
lő vallásos. A kereszt-jel nem csak a képviselők-
nek szólt. Nem tudta, hogy az ezer éves magyar 
kereszténység normái, mértékei, szabályai, az 
állam törvényei, az emberi mindennapok etikája 
az Ó- és Újtestamentum normarendszere alapján 
képződtek. A hit nélküli is ezt használja a min-
dennapjaiban, ad számára szabadságot, olykor 
korlátoz (ne lopj ; ne ölj, stb), de humánus, élhető 
világot szerkeszt számunkra. Az ellenzéki pártok 
dolga a kormánypárti munka bírálata, ám nem 
az Ünnepet kellett volna erre használni. István 
korának és a ma Magyarországa történetietlen 
összevetése a bakik sorozatát okozta, szégyelli az 
ember, hogy félművelt politikusok képviselnek 
bennünket az ellenzék soraiban, akik mikrofon 
elé állnak a saját butaságuk igazolására. (Szent 
István törvényei szerint sokuknak fél karja len-
ne. A gyűlöltségre néhány baloldali/liberális párt 
két évtizedes viselkedése a figyelmeztető példa.) 
Jól tudják a baloldali bírálók, hogy  az EU-ba 

lépéskor a munkaerő szabad vándorlása, mint 
előny jelent meg, s hogy 600 ezer magyar kül-
földön dolgozik, annak nem a FIDESZ-KDNP 
az oka. A baloldali törpe pártok számon kérték 
István „királytüköre” hatodik passzusát is, amely 
az idegenek befogadásáról szólt. Feledékenyen 
elhagyták, hogy a mű olyan idegenek befogadá-
sát javasolja, akik az „udvar fényét” növelik. A 
mai migráció kerítésdöntő, őrjöngő, saját nyel-
vén is analfabéta, képzetlen, kereszténygyűlölő, 
ingyenélő, a befogadó társadalomba beilleszked-
ni nem akaró, honfoglaló-hatalomra törő cso-
portjai nem ilyenek. Az európai keresztény érté-
keket ma Közép-Európa, hazánk védi, a Nyugat 
rombolja. A legutóbbi országgyűlési képviselői 
választás eredménye jelezte a nemzet és gazdaság 
fejlesztésének irányát, amelyet mértékadó álla-
mok képviselői, közöttük az Amerikai Egyesült 
Államok is méltányol. Wess Mitchell, az euró-

pai ügyekért felelős amerikai külügyi államtit-
kár pár napja egy brüsszeli fórumon ezt mondta:

„Magyarország egy NATO szövetséges ország, 
demokratikusan megválasztott kormánnyal. 
Egyértelműen az a célunk, hogy egyensúlyt talál-
junk a kapcsolatok erősítése és a jogos bírálatok 
között. Magyarország esetében nem működik 
az a módszer, hogy nem hívjuk meg, kihagy-
juk, félreállítjuk, éveken át nyilvánosan bírál-
juk, majd ezek után arra számítunk, hogy meg-
őrizzük nála a befolyásunkat, és elvárjuk, hogy 
ilyen körülmények között továbbra is támogas-
sa nyugati olajvezetékek építését, vagy az orosz-
országi szankciók meghosszabbítását.” „Követ-
jük a klasszikus amerikai politikát: igyekszünk 
nem beleszólni az EU belső vitáiba, de egyér-
telművé tesszük, hogy hol állunk a demokrácia 
és a jogállam kérdésében. Ezt a politikát fogjuk 
folytatni a jövőben is.”

Szarka Tamás zeneszerző és Miklósa Erika operaénekes  az 
István király dicsérete felvételén

Tűzijáték 2018. augusztus 20.


