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Tisztelt ünnepi Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!

A Szent István alapította Pannonhalmi Főapátság könyvtártermében, a szent király szobra mellett, Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország és Európa zászlaja előtt köszöntöm én is Önöket mint a könyvtár vezetője. Sokszor megkérdezték már tőlem, hogy melyik itt a legértékesebb könyv, de azt is, hogy a könyvtár melyik kincse áll a legközelebb a szívemhez. A második kérdésre tétovázás nélkül szoktam felsorolni néhányat, köztük azt a nem is olyan nagyon régi kéziratot, amelyet a dőri iskolamester, Kováts István írt az 1760-as években: „pápista kórusra való szent énekekkel és némelyeknek a nótáját is kottával feltette”. 

Jelenlegi ismereteink szerint  ez a kötet tartalmazza a Szent István királyról szóló legszebb énekünk legrégibb és leghitelesebb szövegváltozatát:  	
	Ah, hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja, 
	Ki voltál valaha  Országunk Istápja. 
	Hol vagy István király? téged Magyar kíván,
	Gyászos öltözetben te előtted sírván.
Dőrnek, ennek a 600 lelkes rábaközi falunak ezt a kincsét  őrizzük könyvtárunkban. De nem is jól mondom, nemcsak Dőrnek és Pannonhalmának a kincse ez a kézirat és ez az ének, ha-nem Győr-Moson-Sopron megyének és egész Magyarországnak, a Szent István király által európai állammá szervezett magyar nemzetünknek is drága öröksége. S ezzel a kis kéziratos könyvvel a kezünkben gondolatban már át is léptük a főapátság szűkebb határait: Szent István király, aki a legendák tanúsága szerint többször járt Pannonhalmán, tehát megyénk földjén,  a róla szóló énekkel lelkünkben összekapcsolta két alapítását, a pannonhalmi apátságot és a győri püspökséget, amely ekkor már magában foglalta Komárom és Vas megyéken kívül a történelmi Győr, Moson és Sopron vármegyéket.
De térjünk vissza az énekünkhöz. Az ének szövegében, az idézett első versszakot követően a többi versszakban is,  „a gyászos öltözet, a kicsorduló könnyek, a búval harmatozó szomorú mezők, a lankadó vitéz kezek”  -  mind azt mutatják, hogy a keresztény magyarság gondolatait megfogalmazó szerző szerint István király régi országa a nép szomorú hazája lett, s ebben a hazában éltek a XVIII. században is magyar fiai, árva maradéki.
Az ének leírását több mint harminc esztendővel előzi meg Padányi Bíró Mártonnak, a későbbi veszprémi püspöknek Szent István király ünnepén Pannonhalmán elmondott prédikációja, amely 1761-ben a győri Streibig nyomda kiadványaként jelent meg nyomtatásban. Ebben Padányi Bíró Márton az énekben megfogalmazottakhoz nagyon hasonló gondolatokat mond ki: „Oh melly boldog voltál te Apostoli Magyar Haza! míg minden szenny, mocsok és rosda nélkül való arany koronája valál a te Szent Királyodnak. Jaj! mint meghomályosodott az arany, mint elváltozott az igen jó szin! oda van az a szép ékesség, mellyben, mintegy drága koroná-ban gyönyörködött Szent Királyunk… A Sionnak (én értem  Magyar Hazánknak) dicsőséges fiai … sokféle szakadásoknak undokságával megmocskoltatván hasonlók lettek a haszontalan elvetett cserép-edényhez.”
Miért ez a pesszimista szemlélet? Hogyan lett Pannónia virágos kertje bemocskolt, eldobandó cserépedénnyé? 
A pápista énekek szerzője nyilván a mindenféle vallásban, az eretnekségben, a sok „lelki kár-vallásban” látja a virágoskert-Pannónia fonnyadásának az okát. A prédikációt mondó kanonok már általánosabban fogalmaz, sokféle szakadásról beszél. Nyilván a Mohácsot követő török megszállás, amely három részre szakította az országot, de a kettős királyság, a következő századok fölkelései és szabadságharcai, valamint a reformáció és a katolikus restauráció is mind benne vannak a sokféle szakadásban. Ezért, amikor így szólítja meg Sion fiait és leányait, a dicsőséges magyar nemzetet, a Magyarországnak minden tartományiban lakó népeket: „ébredgyetek föl aluszékonyságtokbul, emellyétek föl bárcsak (a) mái napon szemeiteket, és itt, ezen a hegyen, mint a Sion szent hegyén nézzétek, minémű koronával koronázta meg az Úr Isten a ti szent Királytokat”, magunkra is kell értenünk a fölszólítást, hiszen ettől a Szent István megálmodta békés  Magyarországtól annyira messze esett már az a haza, amelynek annyi felé szakított polgárai vagyunk. Emeljük fel hát szemünket ma, Győr-Moson-Sopron megye pannonhalmi ünnepén első királyunkra, Istvánra. 
Szent István életéről és jelleméről három legenda is beszél, az egyiket Hartvik német püspök írta, aki valószínűleg hazánkban győri püspök lett.  Hartvik azt mondja többek között Istvánról, hogy „lángoló lélekkel harcolt az igazságért, s megerősítette a környező tartományokkal életbe léptetett békét . Sőt  mivel úgy tetszett neki, hogy a békének … legyen a fia, el nem múló kötés aláírásával utódainak szigorúan meghagyta: senki közülük ellenségként más földjét ne támadja, törvényes vizsgálat nélkül szomszédját ne bántsa, az özvegyeket és árvákat senki ne nyomorgassa”. Hartvik püspök szerint tehát a szent király a belső és külső békesség megteremtője volt, aki ezzel a szakadásoktól és sokféle lelki kárvallástól igyekezett megóvni népét. „Fia számára erkölcstanító könyvecskét szerkesztett,” írja továbbá Hartvik, „amelyben őszintén és barátian, a lelki intelem igéivel szól hozzá, oktatva, hogy”, s most csak néhány dolgot idézek, „hozzon igaz ítéletet, minden cselekedetében mutasson türelmet, a vendégeket jóságosan fogadja, tanács nélkül semmit se tegyen.”  
Ezt a fiához szóló Istvánt rajzolta le a dőri iskolamester az említett kéziratában az ének első versszakai mellé. Díszes trónuson ül a szent király sujtásos brokát ruhában, kezében jogar és országalma, feje fölött angyalok tartják a koronát. Jóságos tekintettel néz fiára, Imre hercegre, az Intelmek szavai szerint „szerelmetes fiára, szíve édességére, sarja jövő reménységére”, aki mellette ül a trónon egy alacsonyabb széken, szintén brokát ruhában, kezében liliommal, fején koronával. A naiv művészettel készült kép szinte sugallja, hogy ez a fiához intelmeket író szent saját életének példájával, a bölcs uralkodó példájával akarja elvezetni leendő utódját a helyes útra. 
Mostanában sokszor idézik az Intelmeknek a vendégekkel foglalkozó szakaszából: „az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”. De ha tovább lapozunk az Intelmekben, sok ma is érvényes tanítással szól hozzánk István. A főemberek és vitézek tiszteletéről  így ír István király: „Legyenek ők atyáid és testvéreid. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak. Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel föl, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” S a fejezet utolsó szavai adják meg az ilyen uralkodói élet célját: „hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.” 
Ezek az intelmek nem csupán a középkori hívő emberekhez szólnak, hanem mindenkihez, aki szívén viseli a rábízott ország vagy megye, kisebb vagy nagyobb közösség békéjét, egységét, s nem akarja, hogy a „sokféle szakadásoknak undokságával megmocskoltatván” olyanok legyenek, mint az ócska cserépedény. 
A tanácsról szóló fejezetben azt olvassuk, hogy „a tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, ő arat győzelmet, ő épít városokat”. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, úgy gondolom, írja Szent István, „nem érdemes ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből” összeállítani azt.
Vagy az elődök követéséről szóló részben: „Az atyák azért atyák, hogy gyámolítsák fiaikat, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Kedves fiam, szokásaimat, amelyekről azt látod, hogy összeférnek a királyi méltósággal, a kétkedés minden béklyója nélkül kövesd. … Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Ezért hát kövesd szokásaimat, így leszel kimagasló a tieid között, s így teszel szert az idegenek dicséretére.”
S végül a befejező részből néhány kiragadott szó: „mértéken felül senkit se büntess. Sohse harcolj az igazság ellen. Szándékosan senkit gyalázattal ne illess.”
Kedves hallgatóim, István király intelmeire figyeltünk oda pannonhalmi ünnepségünkön, s az intelmekhez két Pannonhalmához és a megyéhez kapcsolódó szöveg vezetett el. Térjünk vissza befejezésképpen ezekhez a szövegekhez. A dőri kéziratos szerzőjének szavaival szóljunk Szent Istvánhoz:
	Előtted könyörgünk bús Magyar fiaid,
	Hozzád folyamodunk árva maradékid.
	Tekénts, István király, szomorú hazádra,
	Fordétsd szemeidet régi Országodra. 
Padányi Bíró Mártonnal együtt pedig azt kérjük: „Légy istápunk, erős bástyánk ellenkezéseinkben. Tekintsd meg Siont, a mi mai ünnepünknek városát. Innen vigyázz és viselly gondot nemzetedre, emlékezzél meg, hogy a mi vérünk és a mi Atyánkfia vagy.”

